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ఈ కోకిల నాటకపు స్తకము కావీరై టుయొక్క_ సమ స్త 

హాక్కూ_లు గంథకర్గగారి వలన నేను పొందియున్నాను 

గావున నావాత మూలకమైన అధికారప్మత్రమును పొ_దనిచే 

అంతయుగాని, కొంతయుగాని__ముది)౦ంచుట, ఛభాపాంతరీకరిం 

చుట, పిదర్శించుట, గాంమోఫోను రికార్డింగు చేయుట, 

టాకీ స్కీ నింగుచేయుట మొదలగుపనులు చేయకూడదు. 

బ్రందులకు అతిక్ళమించినవా రలు నా నష్టము ఎకు బాధ్యు 

|) లగుటయేగాక నేను జరిపే సివిల్ క్రి)మినల్ చర్యలకు పాల్ప 

Fi డుదు రని యిందుమూలముగా తెలియబేయడ మనది, 

ఇట్లు, 
కాపీరైటు హక్కుదారుడు, 

కురుకూరి సుబ్బారావు, పొంప౦యిటరు, 

సరస్వతీ బుకొడిపో బెజవాడ, 

ది 1.9... 198'7 



పఠిర, 
క్షా 

నే నిదివజకు నర్మదాపురుకుత్సీయము, సారంగధర చరితము; 

పృచండచాణక వము రాధాక ఎ్రస్గనాటక ము, పట్టభ ౦గరాఘవ మను నె దు 

నాటక్ముల వాఛసియుంటిని, కోకిల యను పేరుగల యీ నాటక మా 

టఅవది. ప్రస్తుత వీథికాపుర సంస్థానాధిశ్వరు లగు లీ రాజా రావు వేంకట 

కుమారమహీపతి సూర్యారావు బహద్దరువారి నివాహమహోత్సన 

సందర్భమున 1906 సంవత్సరము మేయి నెలలో నీ నాటకమును (వాసితిని, 

ఈనాటకమును దీనికి. బూర్వమందు. బిచురింపంబడిన రాధాకృష్ణ 

నాటకమును గూడ y రి) రాజా సూర్యరాయ పిభువువారే తమ 

ధనసహాయముచే దయావూర్యకముగ నచ్చు వేయించిరి, ఇట్టి మహోప 

కారకృత్యము లనేకము లొనర్చ్బుచున్న యీ పిభువువారి కితోధిక సర్వ 

శేయములు సర్వేశ్వరుం డొసంగులాక ! దీనికి నాందీపిస్తావనలను 

బిహ్మాశి కూచి నరనీంహముగారు వాసి దయ చేసిరి, 

వీఠాపురము, 

25__.9.1909. | 
క 

గ్ల 
' 

పానుగంటి లభ్ర్మీనరసింహోరాను, 



ఈ నాటకమున వచ్చు పాతంములు 
యస్ జ్ట0-6-- 

వురుము 

Sh re, he వురరాజకుమారు(డు 

మోహాను(డు_బుద్ధిమలికీ సిియుండు, కోకిలను దొంగిలించినవాడు 

విజయసారథి__శీివుర నేనానాయకుండు, భమరికను వలచినవాండు 

జగన్నా థుండు.__విజయసార థి చెలికాడు 

రుద చేవవర్మ.___విజయపురపిభువు, కోకిల తండి) 

గ్ర ఎ్రష్షశంక రులు... శీ) పుర చాహ్మణులు 

రామచందిగోపాలురు..._. శీ) వురపౌరులు 

కతా కోకిల పురువవేవముతో క్రీ పురపృభువుగా వచ్చును. 

కోకిల.కథానాయిక, వసంతునిభార్య, విజయపుర రాజకుమా ర్ట 

భమరిక.క“కిలదానీ, విజయసారథివలచినది 

బుద్ధిమతి___.మోహనుని వలచినది 

చంది)క__వసంతునితల్లి, క్రీీవురపురాణి 

వాహిని _వసంతుని (స్ర్రీరూపము 

కఖౌ ఇంకను సేవకులు సువానీనులు మొదలగువారు వత్తురు. 



శ్ర 

కోకిల. 

సి సరూ రక కు 

నాంది, 

శ్రీ రామామణి నీత యక్కు_నం దను + (శ్రీం జేర్చువో భ క్రి వి 
సారుండౌ పవనాత్మజుం డడుగు లొ త్తం బొచ్చుచో వారల౯ా 

గారుణ్యార్షగికటాతుచందికలం దోం+గంజేసె ము న్నెవ్వం డా 
శ్రీం రామపభుదృక్ళుభ పభలు వర్తించుకొ సదా మోపయిన్. 

(నాంద్యంత మున సూతథారు(డ్చ 

స్ట్ పరిషన్మహోజనులారా ! మోయెదుట నీరా|తి (నీవీఠపుర సం 

స్టానాధీశ్వరుండును, ఆర్యస్తూయనూన సకలజనమనోవార సుగు 
ణాభిరాముండును, హూణాంధ భా పావిశారదుండును, (పశ స్తకవి 

తారసజ తాభినవభోజుండును, పాం స్తయావనలమ్మీవిరాజమాన, 

స్నే రాననుండు నగు ల్లీ) రాజూ నావు వేంకట కుమార మహీ 

' పతి సూర్యారావు బహాద్దరునారి వై. వాహికోత్సవము లందు 

నీనాటికం (బదర్శింప నాజ్ఞాపింపంబడితిని. దీని వేరు * కోకిల.) కవి 
ప్రసిద్ధ పితిభావంతుం డైన * పానుగంటి లభఘ్మనరసింహరావు. 
ఇది యాతని షష్టనాటకము. 

గ్ గంథకథ యంతే కవిమనఃకల్సితంబు 

చిత్రముగం జి తి బంధంబు.+ జేయు. జుండీ ! 

యార్శనాభ తంతునిలయ 4 ముయ్య నొయ్య 

మించి మృదుజంతువులను బం+ధించినట్టు. 

గ్! సంతసింపుడి సభ్యు లీ 46 సరసనాటి 
క న్లనులం జూచి విని మోదు 4 కర్ణ ములను 

గాయికానందములకు వె+క్క_సము గాని 

మానసిక సాఖ్యములకు నమ్మాడ్కి_ గాదు, 



6 Mo CT పిథమాంకము. 
ఎ 

(తనలో) సరియె కాని, ఫురుషపాతింబుల శే సిదమువేసి, స్తీ 

పాతంబుల సముచితంబుగ నలంకరించి సరిచేసి వేవేగ రమ్మని 

స. 'జెప్పీ వచ్చితిని, ఆయలసగమన యింతయాలస్య మేల 

చేసెనో ? 

నటి... (ప్రవేశించి) మే మలసగమనల మని కాదా యంటిరి. అందుచే 

తనే యాలస్యము మా సహాజదోపము, త్షృమింపుండు. 

సూఎతమించుటకు నిం చే మున్నది ? 

గీ! నము వాక్యంబు లాడు సీ4నాల్క_ ; కాని 

సుదతి! బొమముడి కినుకను 4 జూపుంజుమ్మి ; 

గవమునముల మందములు గాని 4+ కలికి కోలుక 

గదురు నెఫ్లులొ వాయువే+గనున వచ్చి. 

నో సప్పుడుమాత మట్లుకాదా ! (పదర్శనమునం బెట్టి లోపము 

లున్నను నాటిశాపాగక _స్టమునక గొణజంత వచ్చునను 

ఛీతితోం బాత్యులకు వారివారి పఠనీయ భాగంబులు బోధంబు 

సేయుచుంటిని, ఇదియే నాయాలస్యమునకు "హితువు. 

__.నుణటి యా యసమయోచితం బగు కుటిల భఘాకుటి నెట్లు సమ 

న 

నటి (నవ్వుచు) సమర్థించుటకు మిరు పూర్వపత్షకారులున్తు నేను 
హ్ వాదిసినా ' పాత్రలకు గోప ప చేస్తాద్యభినయవి శేషం 

ల నిప్పటివజణకు. గజపి వచ్చితిని గావున దచ్చేషంబు లేమిన 

నిచ్చట గనంబడెనేమో పోనిండు. ఈపాలయలు. లీ సభౌస 

దుల యెదుట నుదులకు? 

గీ! ఎంత మాయలమారివే ౪ యింతి నీవు 
కినుక వొడమిన మోమును 4 గనుచునుండ 

నీఠదము లేనివున్నమఃనిశిని నింగి 

భంగి జేసితి చిజణునన్వు + బజుపి ముని, 

ఇక బ్రస్తుతాంశమును గూర్చి మాటలాడుదము. ,శ్ర్రిపురుష 

పాత్సంబు లన్నియు. బ)దర్శనొ న్యుఖంబులుగ నున్న వా ? 



కోకిల 7 

న 

నటి_-ఆ ! శ్రీపాతఏంబులు. బురుషపాతంంబులు. బురుష స్త్రి పాత్రం 

బులు స్ర్రీఫురుషపాతంబు లన్నియు సిద్ధముగ నున్నవి. మో 

యాజ్ఞ శకెన్న (డును విరోధముగా నడచుకిొనుచానను గా నసి 

మోకే తెలియునుగదా! కాని, యీారాలి” గడువిచిత) మెస 

రాత్రి ! ఆ(డువానిని నుగడొానిని జూచెకు రాతి) ! 
7 

సూల నశ్లు చుమా ! 

ఉ॥ పాటిగం జూడ సృషీ మగ*నాయడును నీ యమని భీదముల్ 
అలు ప్ ౧) 

బూటక మంత రాత్మ కెటు+ పుం స్వ్రము స్ర్రిత్వము గయునంచు( జే 

ఇవాటు బుస్టమంతులకుం 9 జాటి తమంబు నడకంచుంగాన నీ 

నాటక మాడురాతి) నుజఃనపికరంబునకుకా విచిత్యమే, 

నటి._.(ముక్కు_న వేలిడుకొని ) అన్ని టికంకు మోోాపల్ము..లు విచిత్సము 

లుగ నున్నపి, ఆమూలాగ"' ౧ శువశృంగార రసవాం పంబ 
/ ఖ | ఇ wD స్తు 

ముసలులకో సూడ మోహ ఎలయంబు లుదంయీంపంజీయు పొఢ 
పశ తరంబులతో నిండయుండు సగ%ంథమా నేదాంతబోధ 

కము! పూలదండలమ్ము పుష్పలావికళకడ, * జపమాలలు దొర 
కుట ? 

సూఎ-అటుకాదు. క విముఖ్ట దశము ద)సులకుం జదమువువా”కి6 గవితా 

నంద మొసంగుటయే యునను సూక్ముబుగోగి అ సార లు దీనితో 

గావలసినన్ని సత్యములు గహింపవచ్చును. 

ఆ॥ వె॥ స్పష్టియును గవికృతోసృస్యు నొకరీతి 
అల క లు 

నిందు నందు గూడ ౪ నుందు రుత 

ములు నను త్రములును ; 4 బుద్దినుంతుల కొర్టు 

లందటును వివేక 6 మందంచేయ. 

జగన్నా టకాంతర్నాటగము అనందగు నిం నాటక ములందు 
యా 

రణం ( రై గ (౮ యోగ్య పాత) లాచరణీయ ధిర్టింబులును, గర్హ్భ్ట్టైనాత్యలు 

త్యాజ్యార్గంబుల నుపచేరించును, 
యి 

నటి___అటయిన నీనాటి? ని పరిస్పర విరుదవ్శాతంబు లుండిన( 'జల్సె 
య పు జ 

దరా? 



నూ_నటీ ! అంతయు. ఇరిశీలించి యి ట్లడిగెద వేసి? చూడు! బుద్ధి 

మతీ మోహనులను, 

లే గ; బుద్ధిమతి మోహనునిపై ని 4 మోహ ముంచి 

తనదు సెనిమిటిగాం జేసిళకొనలగ నుంట 

తలిరుటాకుల మవ్వుంపు + టలరుందీంగ 
వలచి బొమ్మ జెముడుమిో6దం థీ బాిశునట్టు. 

ఆహో ! బుదిమలివాక కంబులు గీతావాక్యంబులు గావా 1 

దుపష్కామాగ్నిత ప్రమలీమసమనస్కు_ండును, సమ స్తదోపనిల 
యుండును నగు మోవానునకు నాపు త్తడిబొమ్ముకు నంత తార 

తమ్యము ! 

నటి._బి"ను. ఈకవకి శుభ మగు౮ాక్ | జ్ఞానవృత్షంబునకు వేరుబుర్వు 

లనియు(, * బతులకు బంగారుసంకెల లనియు, మే.కవన్నెపులు 

లనియు మణీయు నిట్టి నించావాక్యములపాల్సేయం బడి వర్మింపం 

బడు మూ తుజూతిలోం గూడ యోగ్యురాం డున్నట్లు కన 

బజఅచినాండు. కాని యార్యపుత్తా! మో రన్న ట్లు భగవద్విర 
చిత విపులపిపంచ నాటకముండ(గా నల్పలగు మనుమ్యులచే 

రచియింపంబడీిన నాటకంబు లా శాఘనీయంబు లగును ? 

సూ=_అట్లగు టాక ర్యముగాదు. 

తే॥ Er ఒచ్చి మొజగును లేక పెం + పచు ప పడ 

నజుందు నిర్మించినట్ట మళనుజుని జూడ 

సంతనము లేదు; గాని కూ4్రభవాయం చేయ. 

బడిన శిల్పంబునకు నెన్న + ససదనములు. 

కాన మనుష్యుని బుద్ధికట్ల సమ్మానము గలదు, ప్రియురాలా | 

ఈశుష్క_సంభామణములతో రాతి యంతయు! గడుపుచున్న 
ట్లున్నారము. ఇది వసంతే రువు గాదా? తదాగమంబు గూర్చి 

సీమధురస్యరంబులతో నించుకపాడుు మది విని నాటికా 
పిడర్భన మారంభింతము. 
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నటి._వసంతాగమము మనోహారంబుగ. 'జెల్బం గోకిలదక్క... మటణి 

యెవ్వరు శక్తులు 1 

సూ... సుభామధురస్వనంబుల సీవునుం నోకిలయు నొక్కటియీ. 
కానిమ్ము | ' 

నటి.ఛి త్రము. (నాడును.) 

ద్విపద, 

ముతుకదుప్పటములు 4 మూలలడాయా; 

'వెతకసాగిరి జను 4 ల్వి సనక లన గక 

జిరుచెమ్ముటలు మేనఃచేరి బాధిం చెం) 

గరువలి్ ప నిచ్చ + గలిగె నందబుక్ళు; 

గండంబు, బూలును + గడు నింపులయ్యె; 

సందంబుగా 'మొర+ బ్లాకులు దాల్బం; 

బర భృ తార వముల + వనములు మాటు 

-మొరసెం; దావులతోడం + బుమ్సీంచె లతిలు; 

చింత నెప్పుడు నుండు + చెలువక6ి బతికి 

సంతసు బిడు నీ వశసంతాగమంబు; 

కాని, యయ్యోో ! దవ్వుశ*గా నుండుసర్ల 

వానిని గాంతను 4+ వలవంత( బెట్టు, 

సూఎ__-అపహో |! 

గీ! ఇంతి! త్వత్క_ంఠబద్ధ వ+సంతరాగ 
మసదృశవిపంచివంటి నిశరసననుండి 

వెలువడి సుధానిభ సన+ములను బణుసి 

యెక్టి యానంద మొపలగౌెనో ! 46 యిపుడు బూము, 

(ఇద్దజును నిష్క-)మింతురు. ) 

ఇది పిస్తావన. 

“ఫస క్ష 



శ్రీ 

కిల 

ప్రదేశము : ; విజయపురము, 

hee డగు టు ] 

వసం.__.గీ॥ మొదట భరియింప రాని యా+పదలనై న 

గ )మముగా( గొంత సహ్యత త్ర కొనిపించు(; 

బ్రిబలదర్శగా థా ౦ధకా4రముననై న 

నడుగు వెటినకొలందిం బెో+న్నానునట్లు. 
లు rae) 

అదిగాక, 

న్। రాజపు త్రిక, కోకిలా4 రాజవదన 

కంటం బడునంతకాల మొ 4+ కారబాధ 

బంచబంగళ మగు; నాండు+వారి యోర 

చూపులను బోని యిడుమ లె+-ద్చోటం గలను? 

(కోకిల ప్రవేశించును.) 

కోకిల. (నవ్వుచు) వసంతా! ఏమనుచు' టీని? “ఆ(డువారియోరచూూ పు 

లను బోని యిడుమ లెవ్చోట. గలవు?’ అనియా? కాంతావలోక 

నము లసమానకష్టప్రదములా ? ఆసంగతి తెలియక తజచుగ 

నిక్క_డకు వచ్చి నీకు శమ మిచ్చినందులకు శ్నృమింపుము. 

వనం (నవ్వుచు) ఆహో ! కోకిలా! వచి ప ఈరా(తి యింత యాల 
సించితి వేల? 

న్ వతువో, రావొ యని కళ+వళము నొంది 

యటు లిటులు చూచి చిటుకన్న + నదరిపడుచు. 

బడుచు, బేచుచు నూంగాడు 46 చడలు వొడమి 

గడియ లేండ్లుగ పీకయి + కాచియుంటి, 
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కో.._వనంతా ! నీవు కాచియుండినప్పుడు నేను రావలసినదా ? ఈనన 

మివమున నున్న పువ్సవనమున వివారించుట కిష్తానుసారముగ 
వచ్చుచుందునుగాని, నిన్ను. జూచుటకు. గా దని నీవెజుగవా? 

వసం.(తనలో) వో! హృదయమా! ఇన్ని నెలలనుండి యెంత వెల్లి 
పడుచుంటివి ! 

గీ! లతలు తల లూంచి పూలు జ+లజలరాల్ప 

గి౦ందితృణచయ మానంద + మంద(దగునె? 

సురభిళానిల. మేటేర 46 సూకోరంబు 
తన్ను. గాంగిలించుట కంచు 4 నెన్నందగునె? 

గీ వక్కు_నను జందకభనవ్య్వం 4 గొక్కె_బు తను 

నద్ది ప్రేమించె నని యెన్నశ4నగునె ? మింట. 

జుక్క_ మినుకని మెజనుంగా 4+ జక్క_వ తను 

నద్ది క నికు నని నెట్టే + నంద౧దగునె? 

అలాగే, వ 

సహాజలీలావిలోల యా + చంచలాన్నీ 

యగపజణజచుచున్న హోవభాళ+వాదిక ముల. 

గాంచి యది నన్ను మోహించె + నంచు నెంచి 

యివుడు మొండిచేం గని యిగి+లింపవలసె, 

చూడనట్టి చూపులు, మాట+లాడనట్టి 
పలుకులును, వేడ్క_లేని ఈవ్వులును, నలుక్( 

గనని బొమముళ్ళు, చేసిచే4యని పనులును, 

బుట్టువన్నెలు చిన్నెలు + పాల(తుకలకు, 

(పకాశముగా) 

హో! కోకిలా! వమంటివి? * నాపుష్పవనమున విహరించుటశే 

వచ్చుచుంటినిగాని నిన్ను. జూచుటకుం గా దని నీ వెబులగవా ?) 

అని వచించితివా? హో! అట్టిసంగతి నే నెజుగనా? సార్వ 

భామ వు క్రి కవై న నీ వెక్కడ? మా తావితరులనుండి, రాజ్యము 

గ్| 

గీ 
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నుండి వేటుచేయంబడి నీతండిిచే నిట్లు కారాగ్భహబప్పుండనై_ 

యథమాధమస్థితిలో నుండు నే నెక్కడ ? అట్టి నీ విట్టి నన్ను 

పసం వచ్చుచుంటి వని యోజించుటకంకు బు నంట 

మును నీగ్గుమాలినతనము నుండునా ? 

గీ] కలుగులోనుండు నీచక+ర్క_టక మేడం ? 
గంధిజామూల్యతమసుధా+కలిక యెడం? 

బంకనిర్మగ్నతనసునైన 4+ బా తజేడ? 

స్వర్హునీన్వర్మ సరనీజ+ నల్లి యేడ ? 

నన్ను జూచుటశే నీవు రాకపోయినను వచ్చి నన్ను జూచు 
చుంటివికడా! అందువలన నే నింతింతనళలాని యామోదను 

నొందుట విరుదమా ? 

గ్ భవ్య కేళీవనిని జూడ4వచ్చు నీదు 

వదన మిథ్నీంవ సంభమపడుట తగ జె ? 

చంది)కల భువి కీవచ్చు + చందమామ. 
గనుట కై. సంబరపడటదె + కలువవూను ? 

కో__(గనలో) ఆహా ! ఇదివజకు నే నన్న యామాత)ిపుమాట కే 

యీతం. జెంత వగచినాండు ! కొంచము వేండిగాలిచే శోమీలి 

యొక్క. నీటితుంపర చే వికాసమొందు పుష్పముకంకు నీతని 
హృదయము మె త్రని దని తోచుచున్నది. 

(పకాశముగా) ల్ 

ఇంతమాతిమున శే యెంత చదివితివి ! ఎన్ని పూర్వుగాథల. 

దడవితివి! ఇపుడు మాతావితృవిశేషసంధావణ మేల? రాద్య 

పరిత్యాగవా ర్ల లేల? అధమాధమస్థితి యని విలపింప నేల? 

మాతండి నీ కిక్కు_డ నేమి లోప మొనర్పుచున్నా(డు? నిన్ను 

సమ స్తవై భవములతో( జెంచుచు నీకు సర్వవిద్యలను నేర్పించి 
జాగరూకత? నీశేమ మరయుచునే యున్నా(డుగదా! ఒక్క 
స్వచ్చందవిహారమున కున్న లోపముదక్క- నితరలోప మే ము 
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న్నది? ఆలోపముగూడ దీజినయెడల నీకు మేమే కావలయు 

ననిన మాట యేమి ? 

వసం___హోహో ! వమి మాటాడితివి ! (నవ్వుచు) ఏదీ! కోకిలా ! ఒక్క. 

సారి నావంక ేతిపాజుం జూచి, నీ విప్పు డనిన చిత)వాక్యమును 

దిరిగి వచియింపుము. 

కో.__.(తలవంచుకొని నవ్వును) 

వసం___(తనలో) ఆహో! ఎంత సవికానముగ మందవహోసము చేయు 

చున్నది! 

౧___ 

మదర్క బుగ్గ లిశ్లు యుబుక్క 4 నకు లిత 

సన్న వడం, జుబుకముపై ని + బిన్నగుంట 

వడ, రదములు వెన్నెల. గాయం ౪ బడంతి నవ్వె. 

ఆహో! ఈమహోనె భవదర్శనమున కై సంతసింపనా ? యింత్ర 

గీ! సె పెదవి గదలంగ, నడ్గశబాసము శ్తౌ 

కు ముందు, 

గీ! కన్లొలుకులతోం జెక్కులు + కందంగం గుచ 
విఖరహారాలితో నోవ+నీమ యదర త 

© 

భూ)యుగముతోడ మూతియు + ముడివడంగ 

దృష్టితో బల్కు. తీం| డింపం + దచెణవ యలిగె, 

ఇందులకు విచారింపనా! 

గ రసపరిదివన్మన్శనో4రంగ మబల 
పరిపరివిధంపు(జితరూ +పంబు లెల్ల 

సంగహీంచెను సమ్యక్నష్ణశశ_స్తసరణి 

నాక్ళృతివి లేఖకం బను 4 యంత్రము. 

(వికాశముగ ) : 
లో 

వో! కోకిలా! వ మంటివి? “నీకు మేమే కావలయు నన్న మాట 

యేమి? అనియా? ఇది న్యాయమేనా ? నాకు నీకంకు మణెవ్న 

రున్నారు? నేను నాతల్లి నెలులోను. తండి నెజుంగను. రాజ్యము 
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నెటుగను. నేను మూండేండ్రపిల్లవాండ నై యుండగ నీకార 

లోనికి దీసికొనిరాయబుడితినంట! నాదోవ మేదియో చే నెటులను, 

కో___ఎలుంగ కేమి? సామంతరా జగు సీతం|డి సార్వభాముం. డగు నాతం 

డని ధిక్క_రించినందుల కాతని నిధేయ తాసాంతత్యమున కతని 

పుత్తు)డ వై_న నిన్ను. బూంటకాంపుగ. మాతండి తెచ్చినాండు, 

వసం=అయినను మాతండి)కి నాకు నెంత భేద మున్నదో చూడు! 

ర్ో___వది ? 

వసం____నాతండీ నీతండి?ని ధిక్క_రించినందుల కతని పుత్తుంండనై న 

నన్ను నీతండి) కా రాబద్ధుని జేసినాండు. పఠిశుర్దాంతః కరణము 

గల నన్ను నిపష్కాారణముగ నీతండి) యీరీతిగ" నిన్ని సంవత్సర 

ములనుండి బంధించి యుంచినను, నే నట్టివాని పుత్తికవై_ న 

నిన్ను మనసులో. దలంచి యువ్వళ్లు భాద బ్రాణాధిక గ 

నెంచుచు సమ స్తమునకుం గతిగా నెంచుచున్నాండను గదా! 

(నవ్వుచు) నీతండి నాకు జేసిన యుపకారమునకు చే నిట్లు 

చేయందగునా ? 

కో___(నవ్వుచు నాకుంగాడ నీవలెనే కారాగ్భహబంధము లే దని విచా 

రించుచుంటివా ? 

వసం---నావలెమాత)ి మే కాదు. నాతోపా టీ కారయంచే నీకుంహాడ 

బంధము లే దని విచారిం చుచుంటిని, 

కో__నీ కిట్టి యసూయ తగదుసుమా ! స్వేచ్భానిహారము గల వారికీ 

బంధ మగునెడల నీ బంధజాధ యెట్లు శమింపంగలదు ? నీకు 

బంధవిము క్ కావలయు శృతి కోరుకొనవలయును గాని.___ 

వనసం=--బంధమునుండ్ విము కి మైనను నాకు నీ శాహుపంజరమున 

* గాఢతరబంధమే కదా! అట్టి మహోనందదాయక' మగు సిబాహు 

బంధముయొక్క-_ యనుభవము నా కీ కారాగృహామం దై న నేమి? 
వెలుపల నై న నేమి? బంధమున బంధము మజింత గాఢతరముగ 

నుండు నని యటు లంటిని, 
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క్._-ఇట్టి మూటలు నీ నోటినుండి రావచ్చునా + 

(నేపథ్యమున, రావచ్చునా? అమ్మా! అటులు రావచ్చునా ? 

వసం___(తనలో) ఆ రవము నా(పియురాలి చేటిక యగు భమరికదివలెం 
గానిపించుచున్నది. * రావచ్చునా * అని యది పలికినది. తాను 

స్వేచ్చగా నిచ్చటకు వచ్చుట శేదియో యుపరోధ మున్నట్లు 
భావించియే కద యట్లు పలికినది, నేనును గోకిలయు నన్యోన్య 

(పియనాక్యప రామర్శన లీలాలోలత నుండ నెంత యిష్టురాలయ్యు 

. నట సమయమున. దాను వచ్చిన మా కానందభంగ మగు నని 

యిటు లనిన ఫ్లైచవలసి యున్నది. నాయందు. గోకిల కనురాగ 

మనిన సంగతి నీమెవలననే యా(భవురిక తెలిసికొని యుండును, 
ఒకపు దుదాసీనతయు, నొకపుడు నిరాదరణము, నొకపుడు 

కోపము నీమె నాయెకం గరంబఅచిన నంతరంగమున ననురాగ 

మునకు లోపము లేదనుట ' | భమరికా వాక్యము కొంతనిదర్శన మై 
యున్నది. (నేపథ్యముస) కోకిలా ! “నేను రావచ్చునాి యని 

యొనరించిన పిశ్నమునకు నీను నిరు త్రరవై యుండుటచేతన 

రాయగూడ దని తోంచుచున్నది. నావెళ్లేగాని నీపియునితో నీన్ర 
సంభావీంచునపుడు నేను గావలయునా? 

వసం (తనలో) సుథాప వాహ మాధ్గురీధురీణగ భీరాలాపములు చేట 

కాముఖ మునుండీ వచ్చినవి. 

గీ| సతికి నాయేడం గల మన+స్థి తులు దురవ 

గాహము లయిన. జేటివా$5 న్రముల "జెలిసెం 

గవిత దుర్భేద్భ్యభావమె ౪ కష్టపజుప 

నమలినవాషఖచే సృవ+* మన యటు. 

కో_అసందర్భవిలాహీ హ్. /. 

(భో "మరిక ప్రవేశించును.) 

భి. అమ్మా! నాశుం గోప మేల? 

క్రోన్! నాలా అ! నదరుబోతా! ఈతంకు నాకుం (బియు డని 

న. జెప్పియుంటినా (1 
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వసం (తనలో) భమరి'కా | ఏ మని పిత్యు త్తర మిచ్చెదవో? నా 

బ్రితుకంతయు సీజిహశ్వగిమున నున్నది, 

గ్ పిియులు పిియ లటంచును వద*రదరుగాసి 

వారియసువులు దత్సఖ వశ్యము లగు; 

రాజకృప యంచు శ్రాతులు సం+భమపడెదరు 

గాని వారు త త్సేవకా+ధీను లహహ! 

భ9___కోకిలా! ఈతండు సీప్రీియుం డని నీనోటితోడనే చెప్పవలయునా! 
నీకన్నులతోం చెప్పలేదా? కనుబామలతోం జెప్పలేదా? భావ 

ముతో? జెప్పలేదా ? పులకాంకిత మగు నీయొడలితో నిప్పుడు 
చెప్పుచుండుట లేదా ? నోటితోం జెప్పనిలోప మేమున్నది ? అది 
గాక, * ఈతండు నాపియు. డసి నీతో నేం జెప్పియుంటినా ) 

యని నీ వింతకుముం దనినవాక్యములో 6నీత్ర,డ్రు నాప్రియు. డని? 

నీనోటితోనే పల్కి_తివి కాదా! అదిగాక పల్మినపల్కుల 

న్ం కె. జేష్పలే పబలతేరములై యుండ, బల్క_.వల ననినమాట 

యేమి ? 

వసం___ (తనలో) సెబౌన్ ! భ్రమరికా | 

కో__ఓనీ ! అవిభేయురాలా ! నాచేష్టలలో నీ నంచిన త స్పేమిళు ? 

వసం---ప్రియురాలా | 

గో___ఆం ! అటు లనకుము. 

వసం=---నీవు నీసఖమై 6 నోపింపవలదు. నీచేష్టలలో నది యంచిన త ప్పై 

మియు లేదు. సీ'వేస్టలు సాయం దనురాగమును సూచించు 

చున్న వనేెను. 

కో.___వసంతా |! సీవ్రకూడ నట్టనెల్ల పడుచుంటి వేమి ? 

వసం-ట మోవానాకారా! నీయనురాగమునకు 'వెట్టీపడందగినవా(డను 

నేనే నే నొక్క_ండనే. 

(మోహనుండు సి వేశించును.) 

మూ. (తేనలో) రి వొక్క_(డవే కావు. నేనుగగాడ నున్నాండను. 



(3) రోకిల. 17 

గ లలితలలనాంగలానణ్య+లహంరి నాశ 

యించుకొని యుంటి మోవును 4+ నేనుసాడ 

నమృతేసన్ని భవాః పూర్ణ +యెన నదిని 

నెపుడు కూలద్వయం బాశ+యించుసోల్కి.... 

వా! కోకిలా! - 

గీ రాగవశమున మనసులో ౪ రమణి! నిన్ను 
ముద్దు(గొని శాంగిలించి, స+మ్మోదమంది, 

మెైమజచి యుంటి; స్వవ్న స మ్యక్సమాగ 

తాంగనాళ్షి ష్టనిదావ+శాత్కుండట్లు. 

నీ విప్పు డిచ్చట నుందు వని యెంచి యిచ్చటి కెన్ని యభ్యం 
తరముల నన దాంటివచ్చితిని. ఆవో! రాగమున కన్ని యద్భుత 

శక్సు 'లున్నవి ? 

గీ! 'కవికివలె. గల్పనమును, తె+క్క_లును బథ్నీ 
కీటులు, యోగికినలె. గామ4యానళ క్రి క్రి 

యఖలవి స్పృతి పవనుని € కటులు, సిద్దు 

నకటు దూరశళ) వణదర్శ+నంబు త. 

వతదనురాగళ కవే + భీతిలేక 

కందకం బీది బురు జెక్కి. + గాఢలఘుత 
నుపవనపుగోడ దాంటిపో 4+ నుజ్కి యిటకు 

వచ్చినాండను నేశోంత్స4వంబు కొొటుకు, 

ఇక్క_డ వీరందజు మాటలాడుకొనున ట్లున్నారు. ఈనంది 
వర ర నవునికుంజి ముతాట్రున దాగి విందును. 

షా స్: మరికా! నోరు మూనీకొని యూరకుంటి వేమి? నాచేష్ష 

'లేవియో చెప్పవై తి వేమి? | 

గ్ 

భ్ర--అమ్మా! మతితగ్గినదానిచేష్టలవలె మదనవికృతి పాచ్చగు దాని 

వేష లసంఖ్యములు wl ఎన్ని యని చెప్పగలను? 
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కో ఏట మతితగ్గినదాన వగుటచే నావేష్టలు సనీకంటికి విపరీతములుగ 

నున్నవి. 

భా నాకు మతితగ్గటకు నే సీమహోనుభావుని గాఢముగ వల 

చితినా? 

కో__ఆ నోరుగట్టిజ్వోకొనుము. 

భ9.__ఈమాతివుమూటకే యసూయపడుచుంటివా? 

మో (తనలో) కోకిలా! నీయసూయయీ నీ రాగాధిక్యమును 

నూచించునది, 

గ! జను నహంభాన మెంతొ యడ్డాన మంత, 

జను నతుష్టి యెంతొ” యిహవాం+ఛయును నంత, 

కవి కసవాన మెంతయొ యన కృతీయు నంత, 

సతి కసూయ యెంతయు రాగ4గతియు నంత, 

కోకిలా! 

గ బద్దునెడ నీవు వినియోగ+పజుచు పేను 
మంతయును నిష్ఫలం బగు; 4 నేది 

భృంగమునం చేనె చికిలినరీతి, విషయ 

విహ్యలున కిచ్చు వేదాంత+విద్యపోల్కి.. 

భా అమ్మా! నేనుంగూడ వచ్చువజ కుండు మని సీతో జెప్పినను 

నీవు నాకం“కు ముం దిచ టి కేల వచి ఎతీవ్ + 

కో. ఏల వచ్చితినో నీ కేల చెప్పవలయును ? 

భ్ )— చెప్పనక్క_బి లేదు. రహాస్య మంటివా, అదియే చాలును, 

కో__అదిగో! అనందర్భము లాడుచున్నాను. రహాన్య మే మున్నది? నేను 
వచ్చుటకు నాయిష్టమే కారణము. 

భా ఈతని పె... అంతియేనా? 

వనం.__-_సతిమణీ ! జొ ననరాదా? పోనీ! అంతమాట నాడ నక్క 

లేదు. 
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గీ! తల నిటుల వంచి మొగ్గదం+తము లగపడ్ 

నింత నగరాదె? చెవ్రులవూ + లిక కొదల 

మొగము నింత యాపలగరాటె! 4 ముద్దులొలుక 

నోర గనరాడె? వల దూర+కుండరాటె? 

కో మో రిద్ద జేకమై నన్ను( బరిహసించుచుంటిరా? 

వనం... మే మిద్దణు మేక్ మగుట యసత్యము ఎన్న టి కె న సీఖ్రనువేనును. 

మో (తనలో) నీవు నదియుంగాదు; నేను నదియును. 

గ్! చిరపరిచయముచేంగూాజం + జెలుల కథము 

పయి మనసు దగులు(; దగినళ+వారి. గన మ 

నసు దిరుగు; లఘుసూత్రస+నాథనసూచి 

చుంబకముగ(శేరి విడుచు దా+రంబుగా బె? 

వసంతా! 

గ! తగినవారలలోన ను+ త్తముండ నేను; 

నీచుండవు నీవ్యు కోకిల + నీకు. దగదు; 

నిన్ను 6 దొోసిరా జని కాంత 4+ నేను గొన 

వచ్చినాండ నా కంతటి+భాగ్య మున్న, 

కో_(కోపముతో) వసంతా! సీ విప్పు డే మంటివో మటీయొక్క_సారి 
యనుము. 

వసం (ననుచు) ఏ మంటినో చెప్పనా! కర్తరసాయనముగ విందు 
వా? ఒక్కసారి యన నేల ? నాజన్మము కృ ఆర్ధ మగున్స్సు "నే 

యిసారులై న నందును. నీవును నేనును.___నేనును నీవును--నద్వ 

యానండానుభ వమున._ 

కో__చాలు! చాలు! నీ పజ్ఞాలాపముల నుడుగుము. 

మో.___(తనలోసెబాన్ ! కోకిలా ! అతనిమాటలకం కుం. ప మాటలు 

ను సత్యవాక్యములును నే నాడితిని, నీవు వినందలంచుకొనవా ? 

6 సీవ్రు నదియు గాదు నేను నదియు నని నే నంటీని, 
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కో..వసంతా! నీ కట్టియాద్దతము కూడదునుమా ! 

మో. (తనలో) కుద్గత్యము కాదు; అదె తము, 

కో___నే నింటికి. బోవలయును. నీవు నాతోంగూడ వచ్చెదవా ' నేక 

నే నొక్క తెను బోవుదునా ? 

(భ----నేను నీతోడనే వచ్చెద నని చెప్పినప్పటికిని నన్నుంద్యజించి పోవు 
టకు వసంతు. డింటియొద్ద నున్నాండా ? 

కో__ఇక నీవు వసంతునిపే శె త్తకుము. 

వసం.___కోకిలా ! నాపేరు నీ వెత్తణయాడదు కాన్సి భమరిక కేమి ? 

భ__చూచితివా సఖ ! వసంతుం డే మనుచున్నా(డో ! నీ వాతని భా 

ర్యవు కావున భ రవే రెత్తింటాడ దని యభిపా్రాయపడుచు 

న్నాడు. 

వసం____రాజపు శ్ర్రకా! నా కట్ట మహాభాగ్యము సీన్స్ లభింపం జేయ 

రాదా? 

మా. (తనలో) పోవోయి |! అట్ర భాగ్యము సాకు గాని నీకు. గాదు. 

కో___ఎన్నిమాజులు చెప్పు మంటివి 1 నిప నా కనుర'"గము లేదు. 

నీ విటి యడియాసల మానుకొనుము. తెలినీనదా ? సీవ్రు నాకి 

క్క_జిలేదు. తఅచుగ వచ్చి చూచుటవలన( గలిగిన చనువు నా 

ధారమును చేసికొని యెన్ని మాటలు పల్కు-చుంటివి ? 

)మరిక వంక దిరిగి ఏమి, వచ్చెదవా ? 

వసనంహో ! భమరికా ! నొపిగియు రాలు పోవుచున్నది. నేను వ్యర్లు( 

డను. బదుండను. నీవు నామాటుగ దాని నాపరాదా? చూచే 

ద వేమి? అయ్యా ! పోవనున్నదికదా ! 

౧|| ఇకు కర మడ్డు పెట్టి మో + మళ్లు తిప్పు 

కొనిన కాంతను బతిమాలు౪5కొ నెడుమివను 

డ్లము గ్రహించి దానిమొగంబు నాదు 

వె పునకుం దప్పి పుణ్యాన + నజలరాబెం 
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గ్! నేను నీవా-డ్క నిను బాసి * నిలువలనె 

యనుచు నామాటలుగ. బల్కీ. + యబలసె 6ట 

నొడిసిపట్టి యాంపంగరాటబె € 46 యడుగులందు 

వాలి నామాటుగా నర్దు+పడంగ రాదె 2 

భగ) పై (టచెణుంగు బట్టి యాంపును.) 

మో. (తనలో ) ఆడుదాని పకృతి రహస్యములు చెలియని వసంతుం 

డాందోళనము పడి కోకిలను బట్టుకొను మని సంభమపడిన( 

బడునుగాక |! భ మరికా ! నీకె నం 'ెలివితలేదా! నీ వాడు 

దానవు కావా? నీ సఖ*హృదయమును నీ వెజుగవా ? నీ వేల 
యంత తొందరపడి యామరనేల చెటు గ౦హింపవలయును ? 

వదలివేయుము ఒక్క._.యక ఈ ముందునకు బెగ్టిన నే నీ శిరము 

దెగనటికికొందును. 

గ్॥ న గార. మూ 4+ సకియవునను 

తెర భతిమ మైన దత్వద్భు+తగ తి కలది; 

యాంవిన మత త గతగల4దగున్యు వేల 

నద: పం బడు శుస్టరసటందు+వటులె మయొఫుడు. 

గీ మాట బడబడకాని, యాళమగువమనసు 

నుస్ఫణాతమగ భీరర ససం+భరిత మంచు 

నెటుగవే? వసంతా! ఛభయ్మం+కరపవిశేష 

గాఢ గర్తాఢ (మఎఘనా+ఘనముమాడ్కి-. 

భశిమరికా! సిన తెలివితక్కువ పసిం జేసినను నా కామోద 

“మొుస(గితిన | 

అ॥ వె; వదలుప (టలోని + వసతచస్షవ బిగి 

సింతదనుకం గాన, + సిపుడు నీవు 

సట లాగ నది 4 ప్రబలి యున్నుఖ మాచు 
తై © 

మనసు కనుల నొక్క_*+మాటు పొడిచె, 
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వసం. ౧మరికా ! సీజలి నాయి సీవు పుణ్యము. గట్టకొని నన్ను. గృ 

తార్దుని జేసితినికడా ! 

కో__(వసంతునివంక జూచుచు) అది యాంపునద్వి నే నాగౌడు 

దాననా? సఖీ! నీన్ర నన్ను వదలుదువ్యా లేదా? లేనియెడల 
శియూపాతిమ వగుదువు. జూగి త్త! 

(ముందునకు. బోవ యత్నింప భి మరిక యాంఫును.) 

భ)_నీనలనిశిక్షుకు నేను భయపడుట లేదు. నీ వింటికి. బోయిన 

యెడల నీకు మదనునివలన నిక్ యని నేను జడియుచుంటిని, 

వసం (తనలో) కోప మున్న ట్రగపడుటయీ కాని కోపచివ్నా ములు 
మోమందు6 గానంబడుట లేదు. 

గీ! నాతివీకుణములు ప్రస4న్నంబు లగుచు 

జల్ర(గా నుండెం బలుకులు $ చండములయి 

బాధ నిచ్చు; హాయిగ జల్లు4వాన నిచ్చు 

చు వడగండ్ల రాల్సు వసంత శోభ (బోలె. 

గ ఉవిదమన సొాకతీరు; పలొ-_క్క_తీరు; 
చేష్ట మతయొక తీ; రిట్లు * 'చెలంగు దీని 

ప్రకృతి చిత్సంబు; శ్రుతికి సం+బంధథ ముండ 

నట్ట పాటకు నపలయ 4౪ దోెట్లినట్లు. 

మో. (తనలో) ఓ వెళ్లి వసంతా! 
ఆ॥ వె! ఒడలు బయలుసేయు 4+ నువిద గర్డ ఫ్ర యెటులొ 

మనసు బయలుసేయు 4 మగువ యటులె, 

జిహ్వ యాయంబడెను 4 జి త్రగతుల( గప్ప 

నొడలిగతుల గప్ప + బిడియమటులె. 

కోన న్నింక నేల పట్టుకొందువు ? _ 

భి___నీ వాగుందు ననిన విడువ కుందునా? సఖీ! నామసవి నంగీ 
కరించి కొంతసే వీంక నిచట నుండుము, 
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వనం__నీ మనవియీ కాదు; నా పా్రర్ధనగూవ నడియే ! 

కో___వలు లేదు. నే నింటికి. బోవలయును, 

భగ ఇంటియొద్ద నే మున్నది? 

క్రో_ఇచట మాత్ళమో ? 
~~ 

భ)__ఇచ్చట జగనోోవహాను డగువసంతు. డున్నా (డు. 

మోా_(తనలళో) భొమరికా! తప్పు, జగన్మోహాను(డు, వసంతుండు 

కో... ఆతడు జగన్మోవాను( డని పెద్దవేరు నీవు పెట్టిన నే చేల కాడ 
నవలయును? కాని నాయివ్టము మదధథినము, నీవు మాబుచెప్పక 

యూరకుండుము, 

భోనేను మాటుచెప్పక పోయిన వసంతు. డూటబకుండునా? 

వసం కాంకామణే! త్వదథిన మైనది నీయిష్టమే కాదు; నాయిష్టము, 

నామనసు, నాయాత్మ గూడను,. బంధనాలయాధీన మైన యాగా 

తిముంాడం ద్వదథీనమును. బేసికొని నన్ను సర్వవిధములం 
గృతార్గుని జేయ వేడుచున్నాను. 

కో__సీ కెంత యస్వతంతితయో నాకుంగాడ నంతియే యని యెటు 
గవా'? నీ కిక్కడ బంధము; నా కంతఃపురమున బంధము, న్న్పె6 

గాపుగాయువారలకంకు నన్ను గాఫుగాయువా రధిక సంఖ్య. 

గలవా రెయున్నారు. అట్టివో నేను నీ క్టబంధవిము క 
జేయ(యగలను? వ ను లగు నాశళల. బెట్టుకొనక్ (పస్తుతావస్థతో 

సంత్యు నొంది యుండుము. 

వనం-_-నరే ! పిస్తుతస్థితితోడనే సంతువ్లి నొందెదను. నే నడియాసల 
నొందను. నా కేమియు నక్క_అలేదు. ఒక్క-సంగతి మాతిమః 
చెపస్పవలయును, “నేను నిన్ను వలచితినిి అను సుధామధురాక్ 

రములు నీ నోటితో నాచెవిని వేయవలయును. లదియే నాకో 
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రిక. ఇంతతో సంతున్ని-జెంచెదను. ఈం! కర్తరసాయనముగ వచి 

యింవుము. 

భ__అమ్మా ! సం'దేహింపకుము,. ఏదీ? నేను. నన్ను పలుక 

వేమి ? 

కో__అ(! నా కిది యేమి బలాత్కారమా? నఖీ! నా కిప్పుడు నీవు 

నేను మాటలను జెప్పుచుంటివా? ఎంత యవిభేయతగ నుంటివి ? 

జాగ9 త్ర! నే నట్టిమాట లాడుడానను గాను. ఆడుట నా కిస 

ము గాదు, 

మో (తనలో) ఆహో! సముదిపు(చీతలణ్ోో సెన్నిజాతు లున్న వో 

(స్రీలలో నన్ని (పక్ళతు లున్న వికదా! నక్క_లు వీ(తలను గ్యహిం 

చినశ్తై జిత్తులమారి స్వథావముగలవానే శీల స్వోథధనలగ6 

జీసికొందురు. తన్ను. గోకిలవలచిన ట్రింక వసంతునికి. బెలియనే 

లేదు కాంబోలు! హో! ఎంతటి బుద్దిశాలి! నేను నిన్ను వలచితి 

నని కోకిల తనతో? జెప్పునా? ఎంత we మాళయిందిన ప 

ఎన్ని సేవల జేసిన సరే, యీజూతిమ్మాత మెతసేపటికి నుహు హ్హ 

నుటయీకాన్సి ఊం యనునదివూ తము కాదు. 

ఆ| వె।|! మాటకరకుదనను $ మనసుమె త్తందనంబు. 

గలుగుదీని బలిమి + గవయ నిద్ర 

యి లోకు వగును + గుట్టుభాధను దోచి 

చేర. 'దేనెపట్టు 4 చిక్కీ_నట్లు. శె 

వసం---ఎంత దయ లే కుంటివి? ఈ రెండుమాటలు ననలేవా? అనుట 

కిప్టతేయే లేదా? నేను నీ రాజ్యమును గోరితినా ? నీధనమును 

గోరితినా? నీవు నన్ను బరిణయ మాడవలయు నంటినా? వమి 

యు గోరలేదు. రెంగుమాటలే కదా! ఆమాతి మే పలుక 

లేవా ? 

మో....(తనలో) ఈపరమవి రాగునకు, నీమవో వేడాంతని ఖామణికా రెండు 

' మాటలుమా?।త మెందులకో? అవితత్వ మనసి వాకషములా యేమి? 
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కో___ఇన్ని మాటలు పలుకుచున్న దాన నామాటలుమాత్రము పలుక 

చేకుందునా ? వట్టమాటలు పలుకుట నాకిష్టము లేదు, 
I) 

వసం..అంత దయ(గబదాన వై నయెడల వట్ట్రమాట చేల? క్రీయానిద 

ర్భకము లగుమాట లే పలుక వచ్చును. 

కోో_.అయిన సీ కిట్టి మాటలతో నేమి పయోజనము ? 

నసం___ప్ర) యోజన మున్నదకాదా ! 
* 

కో___అది యెొట్టిదో 2 

వసం_నేను జీవించియుండుటయీ. 

గీ! కునుము 'మొక్క_టి వేలాక్క+కుసుమమునరకు. 

బరిమళం బిచ్చి తతే్పర+భము గ్రహించు; 

వ్ప మొక్క_టి వేటొక్క_+దీపమునకు 

స్ప్వపభ నొసంగి తత్క్మా_ం౦కి 4 సంగహించు. 

గ| అత్మ యుండుట వేలొక్క+యాత్మళొజకుం 

గాని తనకొఅకును మాతి) 4 గాదు; కాన 

నీకొఅకు మేనం బౌీణము 4 ల్నీలివినాండ 

నను గృతార్గుని జేయవే 4 నలిననేత) ! 

గీ] చేవామే బద్ధమైనది ; 4 దీని కిహాసు 

ఖానుభవ మేదియును గల్ల 4 దెనం, జింత 

లేదు ; మదికి శృంఖల లేవి 4 లేవ్ర, కాన 

నపఆకాని వలె నద్ది ని+ర్శి ది ఫణికి, 

గీ] జానిమోదంబునగు నిరోశధంబు లేదు 

నిన్ను వలచితి నసుచును $ జిన్ని ముద్దు 

పలుకులను జలా వీనుఃలలరం బలుక. 

జాలు నదియె; ముమ్మాటికి, ? జూలు నదియె. 
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గీ! ఏమి లేకున్న నన్ను6 'బే+మించునది 
© 

యొక తే కలదని సంత్య్యు4నొంది తద్వి 

నిశ్చలతమదృ్టి నె యుందు 4 నిశ్చలో త్త 

రముఖదిక ్ పసూచీకొంట+క మునుబోలె, 

కో (తనలో) అను రాగి పూర్ణ మగు మాటల నాడుచున్నా (డు, 

భ్ అమ్మా ! వసంతుని యనురాగమహిమ మెట్టిదో చూచితివా ? 

మో.(తేనలో) 

గ! వనితయంట ; దూరగతమున 4 బాధ గలుగ 

దంట! వలచితి నన జూలు4నంట ! ముదమట |! 

దన్వునుండి యన్నము నివేదనము. జేయ 

నాకలి శమించు బ్రబలవేశదాంతి యితడు, 

గీ! మహితవస్వాళివిషయసం+పర్క_ మొంద 

వలయు, ననుభివమున శాంతిం + బడయవలయ్యు, 

నింది)యోన్సలీ యురక ఇశెంతించున? యిలు 

గాల నాటునే? స్వ సివా+కముల చేత. 
ఎవి వీ 

వసం.._కోకిలా ! ఊరకుంటివి, ఆమాటలు నీవు నానో ననుటకు నీకు 

లడ్డయెన నీ ఇలితోం జెష్పుము, 

భ్ — పై కి. బలుకుటకు(గూడ సీ కంగీకారము లేనియెడల నాచెవిలో 
(Seas 

జెప్పుము. ఏదీ? ఏదీ? (తనమోమును గోకిలమోమునొద్ద నుం 
చును.) ళీ 

మో----(తసలో) పళ్ళిరమున నుండు సాలగామతీర్ణిమును మొదట గిం 
డీలోం బోస్కీ తరువాత ధక నినోటం బోనీనట్లు కోకిలా! మాట 

ను ముడట భమరికి కిచ్చి దానిగుండ నీ పితని కర్పింఘము. 

భ__వ్ది ? నాచెవి నివదనముయొగ నుంచితిని. ఊం! 

దగ. __వీష్షీయురాలా ! సంచేహింపకుము, & 
km 
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గీ! నవ్వు కే)గంట నలరం గం+ధర యిటింత 
బాంపీ, యెడమచే సకియబు4జమున నునిచి 

యోషప్షచలనంబు బుగ్గల ౪ నొందకుండ, 

నాయొడలు జల్లుమనం బల్కు 4 నారి చెవిని, 

భ9_వఏదీ ? ఉూం! 

మో. (తనలో) ఆవశ! ఏమి విలాసయుతముగ నున్నది ! 

ఆ॥ వె! చేటిశచవినిం గల్లు థీ చెంగల్వ కోకిలా 

స్యమున వాలె; నాకే 4 యజ్రీజనన 

మున్న నిగైలిటు + లెన్న్నొమునులు గొని 
(A) ee © 

యెసంగియుందు నడవి(యేస్సు మాని, 

భ_సఖీ ! నీవు నాపై. జేనె వకపోయినను నీనాథుని యభిపాంయ 

మది కావున నీకరమును నాభుజముపై వేసికొందును, 

(అట్లు చేయుచున్నది.) 

వసం.__.అటుతేని సఖీ! హృద్గతాభిపా9యమునుగూడ నీచెవిని నె చూ 

కొనవలయును, 

కో__భమరికా ! నీకు. బిచ్చియా యేమి? 

మొ (తనలో) ఇట్టి యస్వతంతు9. జై నవానిని వలచినందులకు విచ్చి 

నీకు; తన స్థితిగతుల సెటుంగక యాకాశనద్గతాంభోజపరీమళ 

మునకు ముక్కు_వుటము లుప్పరమున కుంచి వేచియుండుటకుC 

విచ్చి వసంతునకుంగాక్క నడుమ భ%మరికకు. బిచ్చి యేమి? 

వసంతా! నీ వనుమాటలు నేను నీతో బిగ్గర్షగ బలుక నా 

కిష్టము లేదు. వానిని నాసఖీకర్తమున నిమ్మళముగ వచింప నీకు 

వినంబడవు కొదా ! అంటి ననియే ఫావింపలేవా ? 

వనం---మవోపహుసాదము, అంటివి కడా! 

కో. అన్లుకొంటిని.అటుమోంద ? 
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మో... అటుమిఃద నిం శేమున్నది ? కారాగృహమం దుండియు, శయ 
నగ్భవహామున నీతో హాంసతూలీ కాతల్పమం దున్నట్టు భావించు 

కొనును. జకయినుప జాలకోట్చను గౌంగిలించుకొని నిన్ను 

గాఢముగం బరిరంభమును జేనికొనినట్లు ఛావించును అ ఖ్ 

బాలురు కజట్టముక్క-ను గాళ్ళనడుమ నిడుకొని కాళ్ళు విజులం 

బరుగెత్తుచు మహా వేగపఎిధావదశ్వారోహాణామితానందానుభవ 

మున నుప్పొంగుట లేదా ! ఉన్మముండు చిల్ల పెంకులను జినుంగుల 

గుడ్డను మూటగట్టుకొని తన్నాశఎయించుటకు వచ్చిన మహో 

పండీతు లందణకును బంగారునాగోములు వెదజల్లుచుండ వారం 

దబు తన త్యాగపరాయణత కుత్క_ం౦ఠులై స్తోతములు నీయ. 

దాను మోదాతిశయమున శిరఃకంపము సేయుచుండుటబేచా ! 

ఇది గార్ తనప )క్క-_నున్న చిలుముగొట్టమును దన సవాధర్మ 

చారిణి యని దాని ముద్దు(గొని మతిగల సంసారికిలేని సరస 

సంసార సౌఖ్యానుభూతిని సంతసించుట లేదా ! ఇట్టిదే నీబితుకు 
గూడను. భావనాసంభాషణములకు, భావనాపరీరంభమువకు, 

భావనాభోగ ములకు నీపొర్గన లేల? ఈ దైన్యము లేల? ఈ 
బాధ లేల? 

వసం... తరువాతే చేప చెప్పనా? 

కో__కానిమ్ము., 

వసం...రిొంచె మిము రమ్ము. 

మో. (తనలో) ఎందులకో |! వచ్చిన దనుకొనుము. 

క్రో__.ఎందులకు ? 

వనం...ఒక్క._ చిన్నసంగతిని జెప్పుటకు___ 

మో....-(తనలో) హే! హే! ఓ భావనామయా! చెస్పితి ననుకొనరాదా? 

నీ సత్య మగు నీ జగం బంత 4 సర్వమిథ్య 

యనుచు నై సతమతము బోశధనముసేయు 

భావనవిపరీతా.దై పత+భావ యగు న 

సత్వ మంత సత్యంబుగా 4 సంగ్ఫహించు., 
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భ్ర-నఖీ | ఆతనిని గొంచెము సమిోపీంపుము,. 

కో___వసంతా! నే నిక్క_డనే యుందును నీవు చెప్పందలంచుకొనిన చేది 
యో చెప్పుము. నే నక్క_డ కేల్ రావలయును ? అక్క-_డ. 

గొ) త్తవా రవ్వ రున్నారు? 

మో. (తనలో) నేను లేనా? నే ననేకపర్యాయములు నిన్ను. జూచి 

యుండుటచేత నీవు నాకు. గొ త్తకాదు. కాని నేనుమా(తము 

నీ కిప్పటికిం గౌ త్త, ఇంక్ముందు పాత గావలసియున్న ది. 

వసం--_-ఎందులకు. బిలిచితినో యొకసారి యనుగహించి యిటురమ్ము. 

(భ-__-- వెళ్ళు. నీ మన సాతనికి. చెలిపితివి, అతని మనసు నీ విదివరశే 
గ౦హించితివి ఇంక నాతో నీకుంగాని, యాతనికిలాని పని యే 

మున్నది? చత్వారపుగంటికి. జోటిని దగిల్చినపిమ్మటం దగి 
ల్సిన చేతితోం గంటికిలాని చోటికి-గాని పనియే మున్నది ? 

మో..(తనలో) ఊడందీ మునప్పుకు పవియున్నదికాదా ! అప్పు డీ 
జోటిని నా ముక్కు_నకు.6 దగిలింపవలడా ? 

కో__ ఏమి భి%మరికా ! నీ కి ట్లనుట తగునా? 

భ్ళ_ఇది తగునో తగదో శే నెజుంగనుగాని యాతండు రమ్మని పిలుచు 

చుండ నీ విచ్చటనే యుంటమాతిము తగదు. 

వనం__భమరికా ! ఏమిమాట లాడుచుంటివి? నేను నా పియు 

రాలిని రమ్మని పిలువ నీవు దానిని దీసికొనిరమ్మని నా 

యభిపాయ మని సీ వెజబుగవా 1? నేను నిన్ను వదలుకొనుట 

కింతలో నాకుం గలిగిన మహానెభవ మేమి ? 

మో (తనలో) ఇంతలోనే కాదు. ఎప్పటికి నింతే. 

వసం__గీ॥ అభిమతవిసారయోగ్యు లౌ+నట్టివాగరె 

పిరియలకొఅకు( దచ్చేటికా+బృందమున కె 

(పాణములనై న నర్పింపళవలసి యుండ, 

హదు డేను నిన్ను నే నెట్లు + వదలగలను ( 
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కావున, 'భమరికా ! అలుకమాని నా కాంతను నాయెడ 

ననుగగివావలిగం జేసి నన్ను ధన్యుని జేయుము. 

మో___(తనలో) ఈ విచ్శీతచర్మితములో [భమరికాకోపోవసంహార - 
మనునది యొక్క- యుపాఖ్యానము ! 

కో భ 9మరికా ! నీకు. గోపముతీరినడా ? 

భ 9.__నాకుం గోపము తీరినది. నీవ సిగను గొంత తీరినడి, రమ్ము 
అతనియొద్దకు బోవుదము. (చేయిపట్టుకొని లాగును.) 

మో.--(తనలో) ఆం! భోమరికా |! ఎంత సాహసము! ఇంతవరకు. 

గోగిలావసంతుల కన్యోన్యసంభావ ణశవణానందముమా।త్ర మే 
యనుకొంటిని, ఇప్పుడు నీవు వారి కంతకంకు నానంద మోయ 

దలంచిలివా ? 

గ! వలపు లేనిచోటనయిన + లలనలకును 

వలపు గలిగించు జాణ లీ*+వానిస లహ! 

వలవుగలయెడ నంధాన4+పాటవ।|ప 

శ్రస్తరచనకు వీరి కా+శ్చర్య మేమి? 
~*~ 

భ9._రా వేమి? (లాగుచున్నది.) 

కో__(తనలో) ఈ మజోనుభావునియొన్గకు న న్నాకర్టించుచున్నది 

భ%మరికయీ కాదు. నా (పేమముగూడను, నే నిప్పు దేమి 
చేయుదును? ((|పకాశముగ) సఖీ! నన్ను లాగుటచేత నా 

కరము నొచ్చుచున్నది. వదలుము. 

భ౦___నేను లాగుటచేత నొచ్చుట లేదు. నేను ముందునకు లాగ నీవ్ర 
వెనుకకు లాగుకొనుటవేత నొచ్చుచున్నది. నిస్స "దేహముగ, 

నిరంకుశ ముగ ముందడుగువై చి యాతని సమోపించినయెడల 

నీకరమా నొవ్వదు. నాకరమా నొవ్వదు. అతని మనసా 
నొవ్వదు రమ్ము. (లాగును.) 

మో. (తనలో) నాపాఎణములు నొచ్చునుగదా! 
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కో ఆఎలుబ్బ ! నొప్పీ యెత్తుచున్న దనయ వదలంగూడదా ? 

భ_పోసీ ! ఈ యెడమచేతిని వదలి కుడిచేతిని గిహింతును, 

వసం___వలదు; భ%మరికా! నీ వామెకుడిచేయి నంటవలదు. అదినా 

కర్గమైనది, 

గ బంిహ్మాహీ రాంగుళియక + పాగంచితంబు 

నవరసాలకిసాలారు+ణంబు మంజు 

కంకణో వేత మల్చఘః* ర్మాంకమెన 

దానికుడిచేయి నాపాలి+ధనముగా దె! 

మా (తనలో) స్వప్న ధనము. 

$ో___(తనలో) ఒడ లుప్పొంగుచున్నది. (ప)కాళశముగ ) అబ్బ ! వెనుక 

కాలిపై నేమో పా _ఎ౨చు న్నది, 

(తొందరగ నొక్కు యడుగు ముందున కిడును ) 

'ఛ__వెనుక నై పున గాలిని బాకుట గాదమ్మా ! ముందునై పున 

మనసును బీంకుచున్నది. 

మో (తనలో) అహా! ఈకాంత య.త ఏిలాసవతి ! 

గ॥ వెడందకనులు బెదరి యై 4 వెనుకం జూచు 

సందడిని బె టజూజ గాల్ +తొందరగను 

దులుప నండెలు మోయ గుళబ్బలు వడంక 

నటివలె శంనణావ్నేయుగ భళా+నంద 'మొనంగు, 

భమరికా ! నీవు దీనిని గాంతునియొద్దకు. (బోత్సాహపజచు 
చుంటి వని యింతకుముందు నిన్ను దూవి.ంచితిని. నేను బొరపడి 

తిని. శృమింపుము. నీవు దాని నిప్పుకు లాగుటయీ నాకు కోమ 
కర మయ్యెను. 

గీ! ఇళ్లు యీతని జేరుట 4 కెగయ నున్న 
దీని లాగుటచేతనే + దీనినడక 

తొందర యడంగ౫ నిసుముత; 6 దొంగగొడ్డు 

దాంటులు గుదియచేం గొంత 4 తగ్గినట్టు. ! 
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; అయినను నే నెంత నిర్భాగ్యు(డను ! 

గీ! కనంబడకయుండ వీరి దు+ప్కూ_ర్భచయము 
నిచట నిల్సీ యాంపలో CE 4 నెనయక శ్రమ 

మున గణింపవల సెం, బాణు + లొనరంజేయు 

కుటిలకృతుల వాసెడు చితం+గుస్తులట్లు, 

వసం___కొకిలా! నేతిపర్వముగ నొక్కయడుగు ముందునకు నై చితివి! 
అడుగున కొక్క_పొొణము నాకు లేచి వచ్చుచున్నట్టున్నది, 

మో.-.-(తనలో నా కొక్కాపొణము గతించుచున్న ట్లున్నది. 

భసఖీ ! నీవును, నేనును సమవయస్క_ల మగుటచే నీవు చిన్నతన 

మలో విధముల జేయుచుండం జూచువేడుక నాకు బభించక 

పోయెను. కాని యాలోపము నాకు లేకుండ నీ విప్పుడు న న్నా 
నంద పెట్టుచున్నాను. వదీ! వదీ! ఇంకొక్క తప్పటడుగు 

వద్ ? : 

కో___చాలు! చాలు! నీ వెంత గడుసుడానవు! నేను వెనుకకు. బోద 

లంచినం బోనీయకుండ నాటితివి, ఆంగియున్న నాయప శుల ? 

యని ముందునకు లాగితివి, ముందునకు 6 బోవుచున్న విద్ధెముల 

జేయుచుంటి వని యధి ఇవించితివి న న్నింక నేమిచేయు మం 

టివి ? (కారాగ్భహమునొద్దకు6 బోవును.) 

భ౦9.___ఇందుకొఅనే నేను నిన్ను బలవంత పెట్టుటయు, నీనాభు(డు 

పాిక్షించుటయును. అయ్యా! నీపైగము నీ కిచ్చి బుణము 

దీర్చుకొంటిని, 

వసం---భ )మరికా ! నీవు నా కంక నెంత మహో పక్ళతిం జేయవలసి 

యున్నదో యెజు.గుదువా 1 

మో----(తనలో) వడ్డికిండ భిచురిక నవేక్షీంచుచున్నా(డా యేమి ? 
హో! కోకలా! నంగనాచివై యింతే వణకు బచెగసాంగి బిజ్లబిగిసి 

యిప్పు డను బుడుగుబుడుగున నీతనిపాదముల6 బడుటకు వచ్చి 

తీవా? ఆతను. 



(5) కోకిల, త్తి 

ఆ॥ వె మనుజు డధముండై న + ధనహీనుం డై నంగు 

రూపుడై న దుహ్రశరోగుండై డో నం 

బిచకిపందయెన 4 పంత! .. నచ్చిన 

నతంజె గురుడు మరుండు $ నతండె వరుండు, 

గ పాతదానంబు చేయని 4 పభని జనులు 

తిట్టుదురు ; దెవమా! యితే 4 డెట్టిపాత 

ము నిల నిచ్చికి! 46 కనుల-బడవు 

కాని ని న్నేమి చేసిన. + గలదె తప్పు? 

హో! వసంతా! మహాోదృష్టశాలివి గదా! నీ సౌఖ్యమును 

నా పాపపు నేతంములతోం జూడవలసి వచ్చెను, 

వసం___గీ! ఘనత రానంద మాకస్మి+కముగ మృదుల 

హృదయమును జేర నతిశోక 4 మెనసిన-కు 

చిత్రము తపించు, జడతను + జెందు6, జంది 

కలిత మగు కన్ను మండి సీ+ర్ల్రమ్ముగా దె ! ! 
౧ 

కాఫప్రునం గోకిలా ! ఇంతసేపటినుండియు మాటలాడ లేకుంటిని, 

శ్షమింపుము, 

మో (తనతో) ఇంతసేపటినుండి దేవులాడుచుండియు నాకస్మిక మోద 
మేమిటో |! మృదుబహృదయ మని యాత్మహ్తుతింగాడం వేసికొ 

నుచున్నాండు, ఇతని హృదయమున కాజన్మజజిమ గాని యానం 

దజడిమ గాదు, 

వసం_-కోకిలా ! నీ కింత కాలమునకుంగదా నాయందు దయ గలిగినది | 

స్ విప్పటికిగద్యా నా కత్యంత సన్నిహిత బంధు నై తివి! 

మూ(తనలో) ఇప్పటికి మాత మత్యంతసన్ని హతత్వ మెచ్చటిది ! 

ఓ శకారాగృహాోయస సంభములారా! అన్మదీయపాణరయకుక 

చేవతలారా ! 



తశ పథమాంకము. 

గ్ నాదుపా౦ర్థన విరు ఈర్తముల నిడుండు 

మిడుతు మిడుతని వట్టిచూ+పులకు మాత 

మంఠరం బీయవలె వీరి + కంతెకాని 
చేయి చేయియు. గలియఃగాం + జేయకుండి, 

ఓ వసంతా! 

ఉవిద దరింజేరె నని పొంగు+ చుంటి వేమొ? 

వ్తష్పు డేమి చేసెదవొ ఏ+వీంతుంగాక ! 

బట్టుకాంగిలి కందని € యట్రదూర 

మంగుళంబ న యాజనాళఅయతముగా బె ! 

గ్। 

(భ---మవోనుభావా! మా చెలిని వూారుదయతోం బర్మిగహింపవలయు, 

వసం.విపరీతముగం బలుకుచుంటి వేమి? నన్ను మోచెలి దయతో. 

బరిగ )హింపవలయు నని నాప్యార్ధనము. 

(భబాగుగనే పలికితీవి? అయినను, ఎన్నిబింకములై న, నెన్ని పట్టుదల 

మాటలె న, నెన్నిగర్య్వోకులై న, నెన్ని ధికృతులై న్య నెన్నియధి 

శ్నెవణములై న, నెన్నిని ర్లక్యు లైన గాంతేలు పురుషులకు మన 

నీయకున్న ౦తవబుశె ; ఇచ్చిన యు త్రిరత్షణమున( దూలముకంకు 

లఘుతరలె , యతిదీనలై , పరివర్దితసర్వస్వాతంత్య్యి లై సర్వథా 

కింక రగణ్నమె...- 

మో (తనలో) యమకింకరగణ మ 

భ__పాదపరాగలేశాభ లై యుండుట. దజచులగ నాచారమ యున్న 

దికదా |! 

వసం.---ఎట్టిక ఠినోక్పులు పలికితివి ! ఈమె మహారాజపు త్రిక. నేను 

దత్సామంత రాజపుత్తు9ండను. నే నెప్పు డీమెకు విధేయు(డనై 

యుండనలసినవాండనేకచా ! ఆమాట యటుంచుము. ఇ బేమి? 

పురుషుని కర్భ మైన యాధిక్యమును స్తీ కసంబద్ధమెన నై చ్యము 

నారోపీంచితివి ! సృష్టిలో శ్రీకి బురుమునకు భేద మేమున్నది 1 

(స్ర్రీకంయిం బురువుం డధికు. డెట్లగును 1 
యు. 



కోకిల, క్రి 

మోా(తనలో) మాయకంకు బ్రహ్మ మధిక మెనట్టు, 

వసం..గీ॥ సవహాజముగ మగవాడు పా+పాణహృదయు. 
డబ్దలో చనాసావా చర్భమునం గాని 

వానిహృదయము మృదులతే 4 వడయ, దమృత 

కరకర స్పర్శరహి తాబ్బ4కాంతమట్టు. 

గ॥ మగలమనునుల మృదురీతిం + దగనిపనుల 

నుండి మణలించి సుగుణబు 4+ లొదవం జేసి 

వారి శుభబేవతలుగాంగ 6 వరలుచుండు 

కొమ్ములను నెల్తిపె. బె్బాళకొనుట త్ర్గగడె ? 

గ్। ప బలనత్యావనాది నుంథభ దుణాళి 

కపుతయశ మొందు వూర్యర4సాధినాథు 
లందటును శ్రీ లమహిమచే + నట్టు ఫైరి 

చంద్రమతి గలుగని హరి+శ్చందు) డెంత ? 

గీ) మగలకీ ర్లియ్సు విత్తము, + మనసు చేహ, 
మసువు; లాత్మయు ్ర్రీలవై + యలరుచుండు 

వారి వీ శేలవలయునో? 4+ వీరి నేల 

వలయు వారొ ? యెవ్వరు చెప్ప4వలయు నింక! 

మో. (తనలో) అహా! విచితోంపన్యాసము. ఆడుది పురుషునకు 

విధేయయె యున్న( బురువునికి ఘనతయు, దద్వ్యతిరేకయె 
యున్న నీచతయు నెంతయెన నున్నవి! 

గీ! పడతి వెలలేన్నిదీశు నవ్య స్థయెన 

దశగుణాధికుంగాం జేయు, 4 దద్విధాన్య 

యెన శేతగుణాధమునిగా + నాచరించు, 

నొకటి ముందు, వెనుక సున్న + యున్నయెట్టు, 

వసం.9్రది గాక. 

గ్! సరససహధర్మణారిణ+సాహచర్య 

సంపదయె లేక వురుము(డు + సత్కి_ఇయాచ గ. 



§6 పిథమా౦కము. 

రణ మెటులు కాంచు, జ్ఞానసా+మాజ్యపదవి 

యెట్లు లభియించు, భవము. దళరించు కుష్టు? 

గీ తత ఏవిమలోపకారని4 స్తంద)భావ 

లట్రివారల నే రీతి 46 నాదరింప 

వలయునో చెప్పవలయునె + వస్తుతత్వ 

మునను బురువునికంకును 4+ ముదిత యధిక. 

కోకిలా ! నే నదృష్టవంతుండనై నారాష్ట్రమును బూందుట 

తటస్థపడినను, 

గీ ఉర్విజనులకు ముదమిచ్చి + యున్నతగతి 

నుండ నేను, నాపైని నీ * వుండి నాకు 

సౌఖ్య మిడు; భువి నలరించు 4+ చందమామ 

కళకు. గళనిచ్చు దినమణి*కాంతియబో లె, 

మో. (తనలో , 

నీ బతుకు బద్ధత, గాందిలో+పల సతంబు ; 

పలుకు లవిమాడ రాజ్యంబు 4 లిలయు. జంద 

తరణి మండలములు గూడ 4+ దాయు; వ్యర్గు 

నాశలకు. జోటుగలడె (బ(హ్మోండమందు? | 

కోయివనంతా ! రాష్ట్రమును బొందంగలనను ధైర్యము నీ కున్నదా? 

సనం.=మన బుద్దు లెంత! మన (వయత్నేము లెంత! మన ధైర్యము 

'లెంత ! బద్దుడనై_ న నేను నీ కొలు కేమి ప యల! మొనర్చితిని? 

నేనే మరత యున్నత థై ర్యుండనై యుంటి నని యా యంద 

రాని కొమ్మ నాచేతి కళై యందినది ! 

(కోకిల కడిచేయిని యినుప స్తంభములగుండ గహించును.) 

మో(తనలో) ఆహా! పిమాదము సంభవించినది, ఈతండు 
కోకిలాహా స్తము నయోమయళలాకల మధ్యముననుండి లాగి 

గహించినాడు. ఆహా! ఐడి యెంత టక్కు_లా(డితనము( 

గనంబజిచుచున్నది ! 
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గీ! మొగ మెడమ కిక్లై తిప్ప జా+ర్ముడి కుడిబుజ 
మునను వేల శగినణపుప్పశములు నటింప 

నెడమచేతను గుడిచేతి 4 నొడిసి లాగు 

కొనుమిషమున ముందున కె తాం ౪ బొనువుచుండె, 

వశ! నే నెట్టి మంద భాగ్యుండను ! నా కర్గమెన యానంద 

మును వేతొక్క.. డనుభొనింప గుడ్లు మిడుకరించు కొనుచుం 

జూడవలస్ వచ్చెను. హో! పాొరబము. కోకిలా! 
తం 

గీ! నీకరం బాత డదుములణ 4 నీవ నతండు 

మోదభూమోాదయమున ను+ప్పొాంగుచుందు?, 

మోదు చేతులే కవగూాడి 6 నాదు గొంతు 

నొక్కి_నట్లుండ నుక్కి_రి4విక్కి_ రగుదు. 

వసం___కోకిలా ! నావంటి మందభాగ్యుని గోరుటచే వ్ స్తమున కింత 

వణకు గారాపి వేశయోగము తటస్థించెను. 

కో__(తనలో) ఇప్పటివటుకు నా'దేహామున ధన్యమైన భాగ మదియే. 
వసం__-కూ)రములై న యౌ యాయస స్తంభముల నిరోధమున నీ 

చెక్కుల ముద్దుంగొనంజూలను. ఈ చేతినే చుంబింతును. శ్షమిం 

వుము. (అట్టు చేయును.) 

మో.___(తనలో) హో! అదృష్టదేనతా ! ఎంత విపరీత చర్య. గలదానవు! 

వసం__-మంగళచేఖాకలితమెన నీ పాణిపుండరీకమును గ్రహించుటకు 

నే నెంత తగనివాండనయ్యు నఘటనాఘటనచణుండై న పర 

మాత్మునియాజ్ఞ యిటు లున్నది. ఇదియే పాణిగహణ మంగళ 

మహ్హోత్సవము. (చేతిని హృదయమున నుంచుకొని) 

గీ! వృాదయమ ! శమించు మోవు వరించుదాని 

పాణిచే హాయిగా స్పృక్౨౪పంగ. బడితి |! 

ఏది లభియింపరానిది + యంచినావొ 

యదియె నీపాలిద వమె + యాదుకొనియె. 

కొ(తనలో) ఆనందముచే నవశత నొందుచుంటిని, 



తీరి )థమా౦కము. 

భ కోకిలా 1 విరా యిద్దరి సమాగమము నాకు సంతోవ, మిచ్చుటకు 

మాటు దుఃఖమొసంగుచున్నది. 

మో___(తనలో) భిొమరికా ! వీరి యనుబంధ మింతమట్టునకై న నేల 

వచ్చిన దని నే నేడ్చుచున్నాను. ఇంతకంటును హెచ్చుట కవ 

కాళము లేకపోయె నని న్నీ వేడ్చుచున్నావా + 

వసం వెట్రిదా నా! డై వాభిసంధి యిప్పటి కింతయే. ఎక్కడ కక్కడశే 

సంతో పీంపవలయును. ఈమాతమెన లభించు నని నే ననుకొం 

టినా 1 

మో... (తనలో) కా శేమి? దొంగకు దొరకినంతతోడనే తృ ప్రి 

భ్ ).మిా రిద్దణు వేబువేటఖుగ___ 

వసం... మీరు. ఇద్దబు....._ వేణు... అని చెప్పకుము. 

గీ ఏ మొకటియె యీ యదడుచే థీ నిద్దఅముగ 

దోచుచున్నార; మడ్లు పో4దో)య వస్తు 

వొక్క_టియె ; ద్వంద్వవిభా)ంతి4నొనంగు మాయ 

మాయమెన నున్న దొర బ్ర+హ్మంబుగా దె ! 

మో (తనలో) వా హో! ఎన్నిరసములు! శృంగారములో వేదాంతము! 

అమితాశలో సంతువ్సి, ! గ్ర్రీవాంఛలో es pe pn 

కో___వసంతా ! 

భ్ఫ..- అమ్మా ! ఇక నాథా యని పిలువవచ్చును, 

కో__ఈ కారాబంధవిము కి నీ కెట్లు కలుగు నని యున్నథి. 

వసం... దై వనాహాయ్యముచేత___ 

కోనా కొక్క యాలోచనము తోంఛినది, చెప్పనా ? 

వసం... అభ నంతర మేమి? 

మో. (తనలో) అ దేదియో సావధానముగ వినవలయును, 



రొూకి ల. 39 

కోరా జూర్భకుండవు నుదారగుణుండవు నగు నీ కీ బంధము తగదని 
నీఖంధవిమోచనమునకై నే నిదివజణకే యాలోచించితిని. ఒక 

తాటినిచ్చెనం జేయించి యుంచఛితిని, అది యొకకొొసను దశ్నీణ 

పుదిశనున్న గవాతమునకు6 గట్టి, రెండవది యీసీపవృత్ష శాఖకు 

గట్టవలయును. న న. స వవలీలలగ వెలుపలికి 

రావచ్చును. దానిని జేవు నీకు. బంపెదను, దాని శెండవ 

కొనను జెట్టునకు నేను గట్లింతును, 

వసం_కోకిలా ! నే నొక్క_ండనే పోవలసినదా ? 

కో___బంధవిము కీ నీకుంగాక నా శేమి? 

వసం. ఆ బంధవిము కతో నా కీ బంధవిము ఏ కూడనా? అటులై న 
నాకు గారామోచనము వను. నీవు కూడ నాతో నారాష్ట్రి 

మునకు వచ్చునెడలం గలిసి పోవుదము నీ కెప్పు డవకాశముం 

డునో నాకం దెలిమంజేసిన నే నప్పు జా తా9టినిచ్చెన నుప 

యోగించెదను. కోకిలా! దయయుంచి రమ్ము. వచ్చెదవా? 

మాటలాడ వేమి? [(భమరికా! సీవు దాసి “నూ” యని పిం 

పవా? 

(భఒక రనిపింపనక్క_ర లేదు. తా నన నక్క_అలేదు. అనినశ్లై, నే నం 
దులకు బూంటగా నుందును. 

మో. (తన నలో) వో! వినందగినమాటలు వినంబడినవి. కోకిలా! ని న్నె 

ట్లు స్వాథనగం జేసికొందు ననీ యింతవటజకు6 దవించుచుంటిని. ప్రక 

| నాచేత. జిక్కి_నది. వసంతు( డజేమో వమూటలాడంబోవున 
లు 

ట్రున్నా(డు. 

వసం.__వమి ? కోకిలా! అంగీకరించిన కై ౨ * 1 

కో భమరికా! నీవు గూడ వచ్చెదవా ? 

వసం... సెబౌన్! 



$0 వీథమాంకము. 

గ! కాంత! నీతండి)చే నాకు 4 గల్లీనట్టి 

బంధసంకోభ మింక్ సి($వలన శాంతి 

బడయు, గర్మముచేం గల్లు $ బంధబాధ " 

సైసరీ ను బటాపంచ+లై నయట్లు. 
% 

మో (తనలో) ఎవని కర్ళమువలనం గలిగిన జ్ఞానము వానిబంధ 
మోకుణమునకు( గారణమె యుండ నిట్టు లనుచున్నా. జేమి? 

తనకు నొకనికి భేదములేని యడై ఏతముగదా ! 

భ__అమ్మా! నీ కనురూపయకావనసంపన్ను డగు పతి లభించెను ; 
కనుక నీ వతని రాష్ట్రిమునకు( బోవుచున్నావు. నా కే మున్న దని 
రావలసినది 1 

మో..-(తనలో)పరరాష్ట్రిమం దై న బానిసకు. బతియును, వాయసమున 

కన్నమును దొరకక పోవునా ? నీవుకూడ నడువుము, 

కో__భమరికా ! నీవ్ర రాక తప్పదు. నిన్ను వదలి యుండంగలనా ? 

భ్ళ—నే ననందగిన మాటలు మో రనుచున్నా లేమి? 

కో__సంతోవమే! నాథా! ఎల్లుండి రాతి యీస ప్పి నుండల మా 
చెట్టుమోందికి వచ్చినపుడు నే సి కడిమిచెట్టుక్రింద నీకొణకుం 
గనిపెట్టి యుందును. భమరికా ! నీవు నాయొద నుండవలదు. 

గామ దేవతయాలయమునకు. దూర్చున నుండు తాళవనమున 
నీ వుండవలయును. నిన్ను మేము గలిసికొందుము. వమార్షమునం 

బోవలయునో మనము తరువాత మాటలాడుకొందము. వసంతా! 

నా కప్పటికి సెలవా ? 

వసం. కాని, దొంగతనమున బారివోవుట నాకు గారవహానికాదా ! 

మో. (తనలో) ఇది యొక రసభదము, బింకములు పలుకుచున్నా (డు. 

కోసీ నెబుగకుండ నిన్ను నాతండ్రి యిక్కడి కెట్లు తీనీఫొని 

వచ్చెనో, నాతండి) యెజుంగకుండ నన్ను నీ వళ్లు తీనీకొని 
య 

పోవుటలో. దవ్వు లేదు. 



(6) కోకిల, 41 

వసం___సీయిష్టానుసార మాచరింవుము. 

కోీ___సె౭ే! నేను పోవలయును, 

వసం.___వెళ్ళిదవా? తిరిగి నీ దర్శన మెప్పుడు? 

కో___ఎల్లుండి రాత్రి, 

మో. (తనలో) కాదు. పునర్జన్నముననేమో ! 

వసం__నీ చేతి నొకసారి ముత్లు(గొందును, దుఃఖమునం జిరకాలము 

నుండి తపించిన నాకన్నుల క మృ తాంజన మగునట్లు నీచేతిని 

గనుల కద్దుకొందును. (అట్టుచేయును.) 

కో__నేను బోయెదను, ఎల్లుండిరాతి)_ 

వసం__మటణతునేమో యని తిరిగి చెప్పుచుంటివా ? ఇదివజణకు జరిగిన 

సంవత్సరము లెంతదీర్భ ములో యంతకంకు నీపరిమితి దీర్గ తరము 

గనుండునుగదా! ఈరాతి___. జే వు వేపు రా|తి__ ఎల్లుండి. 

ఎల్లుండీ రాతి) __అబ్బ ! 

మో_(తనలో) ఇదివజు కమితశాంతము నోర్సును గనంబజచిన 
యీత ( డీప్పుడు సంభ్రమపడుచున్న్నా. డేమి ? 

కోప్తదినో ! వెళ్ళు చున్నాను. ఇదివజ శే యాలస్య మైనది. సీవ్రకూడ 

రా! (భొమరిక ; కోకిల నిష్క_మింతురు. ) 

వనం. వో ! ఇక నాకన్నులరుం జీకటియే ; పోయి శయనింతును, 

(నిష్క__మించును.) 

మో_రకడిమి చెట్టు తొట్రలొ జాగ యెల్లుండిరాత్రి కోకిల వచ్చు 

వెంటనే యామెను గ్రహించుకొని పోదును. కాని నేను వల 

చినది___కాదు. నన్నువలచినది బుద్ధిమతి యను నొక కన్య 

గలదు, దానిని వదలిపెట్టిపోయెదను. వదలి పెట్ట నేల? నేను గోకి 

లను గహించి వెడలిన తరువాతే నాత్యాటి నిచ్చెనను గదుపు 

మని దానితోం జెప్పెదను. దానిని జూచి వీశకటిచాటునం 

గోకిల యనుకొని వసంతుండు దానితో. బోవును. ఇంకను మటి 



పీథమాంకము. 

కొన్ని యావశ్యకములై న సంగతులను బుద్ధిమతితో జెప్ప 
వలయును. 

గీ] తనదు విద్య నొకని కిచ్చి + తా గ౦హింప 

వలె నొకని విద్య యందు రళటులుగ నాదు 

వనిత నతని కిచ్చి యతని + వనిత నేను 

సరససమోదనరణిని థీ సంగహింతు, 

ఈరీతిగా నాక. వి)యాగ్లన మే కాక వీడావిసర్హనము కూడ 

గాణగలదు. కోకిల కనర్లు (డై న వసంతునిపై “బేేమము, నాకు 6 

గోకిలపై ననురాగము. నన్ను. గోక్రిల యెతుగదు, బుద్ధి 
ములికి నాపై ననురాగము. నాకు దానిపై నుదానీనత. ఆహో |! 

జ దై వదుర్విపాకదార్హ్యము ! కోని యేమగునో చూచెడను. ఆల 

న్యమెనది. పోవలేయును. ఇదవజకుల. గోకిలావసంతసుబంధ 

మెనది. ఇఇ్రశముందుం గోకిలామోహానసంబంధము గావలసి 

యున్న ది. 

(నిష్మమి._చుచున్నా(డు.) 

ఇది పథమాంక ము, 



శ్రీ 
వష (౯ 

దితియాంక ము, 

[ప్రదేశము _ అరణ్యము.) 

[పవేశము _ కోకిలామాహనులు. ] 

రో__9ది నీను. దగదు, 

మో_నీవు తగినపని జేసినపుడుగదా, నీవ్ర న న్నధివ్నెపించవలసినది ! 

కో. నేను దగనిపని నేమి యొనర్చితిని ? 

మో__అంతఃపురములలో నుండందగిన మహారాజవుతికనై న నీవీ 

మవోరణ్యమున కేల వచ్చితివి ! 

కో__నీవు తీసికొని వచ్చుటచేత, 

మో_అసత్య మాడుచున్నావు. నేను నిన్ను రమ్మంటినా ? 

క్రో__రమ్మంటి వసి నేనుమాత్ర మంటినా ? నీన్ర నన్ను. దీనీఖొని 

రాలేదా ? 

మో.నేను నిన్ను6 దీసికొని వచ్చితినా +! ఈచేయిపట్టుకొని, ఈచేల 

చెంగు గ్రహించి “రా” యని తీసికొని వచ్చితినా? తెల్ల 
వాబులోపల మన పియాణములో నొక్కమాటయెన నాడి 

తినా? న న్నేల నిందింతును? 

కొనీవ్ర మోానకా(డవై మాట లాడకుండ నాముం చేల నడచుచు 

దారి. జూపవలయును ? 

మో=_నీవు వెనుక వచ్చుచుంటివి కాన నేను ముందు నడచుచుంటిని, 

నీకు దారి తెలియ దని నేను జూవీతిని, ఇది నాదోవషమా ? 

కాని సీవు నావెనుక నేల వచ్చితివి? 
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కో__సీవ్ర మంచివాండ వనుకొని__ 

మో... అనగ? 

కో__నా కిష్టమెనవాండ వనుకొని___ 

మో ఇష్టుండై నవాని ననుసరించుట నీ కెట్లు లుచితమో, నా కిప్టమె 
నని న్నాశొోయుంచుట నా కట్టు లుచితము కాదా? 

కో. నీకు నాను నివ తశయుండునేమోశాని నీసె నాకు మనను లే 

దని నీ వెటుంగవా ? (| 

మో._నీస్వ భావము నే నెబులగనా ? ఉన్న నున్నదని చెప్పుదువా 1 
గీ! ఆడువారి కాదనుట కౌ + ననుచు, వలద 

నుటకు వలయు ననుచు, బొమ్మ+నుటకు రమ్మ 

టంచు, నూహుహ్హానుట కూ 46 యటంచు నర్థ 

మని యెబుగని? (స్ర్రిమర్యష్ఞ+ డై న నను. 

కో___ఎందుల కట్టులు బహుమానీంచుకొందువు? నేను ది)కరణశళుద్ధిగం 

జెప్పుచున్నాను. ఈసూర్యనారాయణమూరి తోండు, నాయ 

నురాగము స్ట ప లేము. 

మో.___9ఇది న్యాయమా! 

కోకా కేమి? 

ఒక౬ డొకనికి ధన మిచ్చినాండు, వినుచున్నావా? ధనగా9హి 

యగునాండు ధనదాతకు. దిరిగి ధన మాయ నక్క_జలేదా? 

మాటలాడ వేమి? 

మో 

కో___ఆఅలయిన నేమి? 

మో నాయను రాగము నీ కిచ్చితిని గాదా? 

రోనే నమ్మ 82:50 

మో లేదులే. ఇచ్చికినిగాదా? తిరిగి నీయనురాగము నా కీయ 
నక్క_బ లేదా? 
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కో... నేంగోరకుుండ నీ విచ్చినయనురాగ మిదుగో ! గిరదిరం దిప్పి సీమొ 
గమున నై చుచున్నాను, పో! మోసకాండా! నీదారిని సీవుపో ! 

వో -దెవమా! నాగతి! యిట్లు చేసితివా? 

మో_అదే మంచిది. ఆతలంవే సరోోత్క్భపష్టమెనది. నీవ వసంతుని 

తోం బోవ్లటకు. యత్నింప నది భగవ-తుని కంగీకారము గాక 
నిన్ను నాతో నిటకు6 బంపినా(డు. బూరల (రు వ చ వేచ్చయు 

చేకీభవింపని దీవు నేను నేల యేభకీవిప వాదు? 

కో__మూార్లుడా! వసంతుని సహధర్మచారిణిన న న న్నిట్ట్రమాట లాడం 
దగునా? 

మో---హో! హో! పరదార వని సంబేహింపు మంటివా? వమి! అతని 

సవాధర్శచారిణినా? అబ్బ! నిన్న రాల) రండుయామముల వ 

అకు. గారాబదు6 డే నవాసకి ధర్మ దార వెటుయితివి? 
టు రు ౧౧ 

కో___ఎటులా? పాణిని ఫహణమునేత. 

మా=నీకు నతనికిం బాణిగఏవహాణమా? సీచేతీస భ మరిక యెన్ని మా 

బులు గహింపలేదు. దాసికి నివు భార్య నె వివా? పద్మ భాంతి 

నీచేతిపె (భమరము (వాలిన నది నీకు భర యగునా? అటులే... 

కో_అటులే యెటులు? 

మో---నీచుండై న వసంతుండు___ 

కో___రాజబాలకు(డు నీచు. డె డె ట్రగును? 

మాజుాకారాల ఎలా కాడా? 

కో____అయిన వ్ ఆతనిదోషమున సతయ బకుల డర సనా 
uy 

మూ___ఆత(డు నిర్ణోమ( జై యుండవచ్చును. 

కో___ఉండవచ్చు నన్న సందేహ మేమి? ఆతడు నిశ్చయముగ నికో 

ముడు. సర్వవిద్యాపారంగ తు డగు రాజాకు నేను. బరి 

రన న కన్యను ; అ CO త బభాణిగ్ళవా 

తమా 7) యని యధి౫ పించి * : ఇందునద చే 3౫9 యున్నది | 
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మో.....గీ! అతండు నీవు నిర్ణోములై. 46 యలరవచ్చు. 

గాని మోకలయిక దోవళకలితమె య 

న పరిమళసారజనకనీ4 రానిలములు. 

గలసి దుగర్గంధివస్తువు 6 గాంగ గానె? 

కాని కోకిలా ! మూసమాగమము దోవ మని నీకు. దోంచకుం 

డినయెడల నర్గ రాతంమున నేమి ? ఫపుష్పవననుల విహారము లేమి? 

తస్క_రసంభాషణము లేమి? జాల క జ్రలమధ్యమున నుండి 

పాణిగ)వాణము లేమి ? రజ్ఞాని శృ) ణి కాబంధము లేమి? పగలు 

లేదా? కారాంతికు లగు చబాళహ్మణులు తేరా! సా(మాజ్యధు 

రంధరు లగు వరులు తేరా? నివాసమున కంతఃపురము లేదా? 

ని న్నొకని కిచ్చుటకు నీతండి) లేడా? మంగళ వాద్యములు 

లేవా? దీపావళీశోభ లేదా? మహదాశీర్వచనములు లేవా? 

జీబు రని భయంకరమగు చీకటిలో గుడ్లగూబలు త్ "జ్రలలోం 

గూయం, జీకురువాళ్ళు చెవులుపగుల రొదం బెట్ట, మిరు కిచ 
కిచ లాదుచు నినుపకణికెలగుండం జుంబనములా 1 ఇది తప్పని 

నీ వటు వేమి? ఎంతముద్దరాలవు ! ! మహోసన్ని పాతరోగికి 

నడుమ నడుమ తెలివి వచ్చిన ట్రప్పుడప్పుడు నెలుతురు నిచ్చు 

మిడు6ంగురు.యబురుగులగముల సాహాయ్యమున మ్ విచిత్రచర్మిత 

మంతయు నేను నాలుగుదినములకి)౦దటం గనిపెట్టలేదా ? 

కోవా | వకహృదయా ! దొంగతనమున నాయుపవనముంజేరిి మే 

మాడుకొనినమాటలను దొంగతనమున విని, మాసం కేత స్థలమున 

దొంగతనమున. బొంచియుండి నేను నాపోణనాథునికొటకు 

రాయగా దొంగవేసమున నన్ను మోసపుచ్చి దొంగలలో నగ 

గణ్యు.డై నదొంగ వై యుండియు నేను దొంగ నని దూమీం 

చుచుంటివా ? నీ వింతతప్పు6. జేసియు నే. దప్పు. చేసితి నని న 

న్ను నిందించుచుంటివా ? 

మో_పోనిమ్ము, సీదియు( దచ్పే, నాదియు. 'దప్పే, నీదియు దొంగ 

తనమే నాదియు దొంగతనమే. నేను నిన్ను నిందింపవలదు. నీవు 

నన్ను దూషింపవలదు. 
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ఆ॥ వె! నీదుదొంగతనము + నీ తవ్వ దోషంబు, 

నేను జేయువాని + నెనసి యడగె; 

నటితప్పుంజేసి+నటి వారము మన 
ను ఓ 

మేల కూడి శాంతి + నెనయరాదు ? 

Sat] దోంహీ! నాకొంప నిట్లు తీసితివా 

మో_కొంప దీయలే బే? అసత్య మాడుచున్నా వు. ని న్నొక్క-యింటి 

దాని జేసి నీకొంప నిలువబెట్టి నీభ్భత్యు(డనై_ నీసన్ని ధిని 

నే నుండి... 

రోో__ఇంకం జాలింపుము. హో! ఎఎతపాపమున కొడింగట్టితివి ? భార్యా 

భ రల నెడంబావీలివి కదా! 

మానే నిక్క_డ, నీ వక్క_డ నుండ నెడయా కేమున్నది ? ఈమా 

తపుదూరమే నీ *డయాటుగం దోంచునంతటి యనుగ )వాము 

నీకు నాపై నుండ, నిదిగో సమిోపించుచుంటిని. 

కొశే___వఏమి యనందర్భ[పలాపములు ! నీకు భార్య యెవతె? 

మో_ఏమో ! నిన్ను నీవే యెజటుగవా? 

వా. యున్నత్తు.డా ! నీకు నేను భార్య నగుదునా$! 

మోనా (ప్రార్థన మందులే కద! నేను వల దందునా? 

కో__నోటికి వచ్చిన శైల వదరెదను? నేను నీకు భార్య నగుదునను 

వెత్రియాస నీ కెప్మృశ్రోక్ న నున్నదా? 

మో.....ఎప్పటిో యన నేల! చె దై వానుగంహ మున్న యెడల నిప్పుడు 

ప నీదయ యున్న యెడల నిప్పుడు కా(గూడదా |! 

నాయదృష్ట మున్న గాగూాడదా ! అదిగాక నీవు నా కీదివబ కే 

భార్య వె తివి. 

కో__చీ! చీ! అ చెట్లు? 

మో----కృస్ణునకు రుక్మిణి భార్య యెనట్లు, 

కో__.రాఠస వివాహముచేతనా ? 

a 



| 
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మోకా కేమి ? 

కో___ఇది రాశ్షసకృత్యమే కాని యిందు రాశసవివాహ మేమున్నది? 

రుక్మిణికృన్లుల కనో్యోన్యానురాగము కలదు. తన్ను రాషస 

వివాహామున గహింవు మని రుక్మిణి ఫీసక్ళృవ్యునికి సందేశము 

గాడ బంపెను. అందుచేత. గనం డట్లు వేసెను. ఇక్కడ న్ 

రాతసకార్వ మెట్లున్నదో చూడు, స్ు నా కనురాగము 
లేదు. నన్ను దీసికొని పొమ్మని నానాథుం డై న వనంతునికి 

నేను సందేశము బంవితిని. అది నీవు దొంగతనమున విని నా 

నాథు. డుండందగినస్థలమున నిలిచి నీవే నానాథుండ వని___ 

మో... సెబాన్ ! కర్తములు పవిత్రములై నవి, వ మంటివి? నీవే నా 

సాధుండ వని. 

వోయి నేను భిమించునట్లు__ 

మో భోమించునట్లు కాదు. రమించునటు. 
౧౧ య 

మౌ 

మేమి? కావున, “సీవే నానాధుండ వని భమించునట్లు నటించి) 

.నటించుట యేమి? మనఃపూర్వక గంభీరానురాగమునకు నటన 

యని పలుకుట న్యాయమా ? నీవే నానాథుండవై యను సుధా 

మధురాలాపముల వచియింపవలయును, 

కో___పరమనీచుండ వెన నీ వెక్కడ! ఫా త! 

మో 

డగు వసంతి (6 డక్కడ! నానాధూో జ న వసంతుండుగ నీవు 

కాగలవా ? 

అగుట కేమి? అసాధ్యమా.! సీనాథు. డుదారహృదయుండే 

కానిమ్ము. నేను నీచుండనే కానిమ్ము అయినను, 

గీ! ఛల్లచల్లంగ దరింజేరి 6 చాన నీదు 

వరునిస్థానంబు నెపుడు నేం + బడసినానొ ? 

భర సేవుడె నీ కె తిని + బంటు పోశి 

మంతిగడిలోని శ శా మంతి గాంటె? 
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క్రో__.శమీయవి వేకీ! మంతి) కాగలడు కాని, రాజకాగలండా ? పరస 

తి నిట్లు పరాభవింపవచ్చునా ? 

మోసీ కింక బతియే లేనవ్వుడు నీవు పరసతి వె ట్లగుదువు? నాకు 
స్వసతియే లేనప్పుడు నీవు పరసతి వె ట్లగుదువు? నేను వరుండ 
ను. నీవు కన్యవు, నిన్ను. బరాభవముసేయుటకు నే రాలేను 
పరీరంభమును  జేసికొనుటకు-__పరాభవించుటకు రాలేదు, 

అనుభవించుటకు.__వింటివా ? 

(మిందిమోదిం!ి రా గోకిల దూరముగ. బోవునుం) 

థో.__ఆం1! ఆం! దూరముగం బొమ్ము. 

మోా_ (తనలో) 

గ! పంట బిగియించికొని పాణి+ప్టుంక జముల 

క చేబును గుచాభోగంబుం + గప్పి, కాంచి 

గల్గుమన వెన్క. కడు గిడు 4 కాంతవిభ+ 

మమును గన దానిపై బడ 4 మనసుపుట్టు, 

(పికాశముగా) (కిలా! |పాణ్మాపియా ! దూరముగ నన్ను. 

మ్మంటివి. కాని నీవే పోవుచుంటి వేమి? 

కో___నీన్రు పోకపోయిన నేనై న బోవలదా ? 

మో.......ఇది న్యాయమేనా ? 

కో.._సందేహా మేమి? | 

మోసరే. కోకిలా ! నీవు నన్ను. గాంగిలించుకొనుము. 

తో___వంశనాశన మగు మాటల నాడకుము. 

మో_వంశనాశన మగుమాటలుకావు. వంశవృద్ధి యగు చేష్టలు. నీవు 

నన్ను. గౌంగిలించుకొనక పోయిన, నేనె న నిన్ను. గాంగిలించు 

కొనవలదా ? (ముందునకు. బోవును.) 

కోఎఎ-ఆం ! అ! బాలిశాధమూ ! ఇది యేమి? 



ర్ ద్వితీయా౦కము. 

మో....-ఇది నీవు వెప్పిననీతియేకద ! నీను చేయనిపనిని నేను జేయవల 
“యును గాదా? అయిన నేమి? అది నీవు చేసినను. 

గ్ అస్మదోస్టముదిను సీదు + నధరపుటము 

నందు “చె” యని నే నంటింప 4 నట్టిమూద్గు 

నీదె కాదె! మత్పరిరంభ+నివిడగాఢ 

తామవహత్వము నీదె కా౪దా? మృగావీ, ! 

(తనలో) ఆహో ! 

గ! పసిమితళతళ లొలికెడు 4 వనితవదన 

మందు మృదులారుణచ్చవి + వ్య కృమయ్యె ; 
స్వర ముఖనీరముందున 4 బ్రతి ఫలించు 

తరుణరనికాంతి మంజుమం+జరిని పోలా, 

ఇట్టిర_ క్స్ నాపై ననుర క్రివలనం గలిగియుండునా? లేక 

కోోపమువలనం గలిగియుండునా ? 

న సతిపాంగీకృతికిం నోహాజనిత మగు తి 

రస్కృతికి నేశలాంఛనోరాజి గలుగు 

వరుని కేతత్సరీశు దుళమృరము, వై ద్యు 
నకును మృతనాడియును శోమనాడి( బోలె, 

కో__ఓ మందుండా ! నీకు. బిపంచమునం గనంకలే తేకపోయిరా? 

విలాసినులే 'లీకపోయిరా! ఇది యేమి పాపము? వసంతుని కర 

నైన నన్ను నీ విట్లు వరించుట న్యాయమా ? 

మో (తనలో) 

గీ! అచ్చమగు నీశ్వరకు లొంగ+నట్టి తాచు, 
పె సకును బడికాపులు 46 వడని బంటు, 

సతికి లొంగని మగవాండు, 4 స్తుతికి వశ్య 
గాని. యాండుది యింశముందు 4+ గలుగవలయు. 

కావున నీమెను గొంచెము సోతి మొనరింతును. (పికాశ 

ముగ) కోకిలా ! * పిపంచమున నీకు విలాసినులే లేక పోయిరా!” 



కోకిల. 51 

గి 
అని యంటివి. అత్యంతలావణ్యవతి యగు సీ కిటి యనౌద్దత్య 

ల థి లి 
మళీతమైన యాచిత్యమును సూచించుచున్నది కదా! 

గ! ధనము గలచోటం ద్యాగంబు + తబిుచు సున్న; 

శౌర్య ముండుచోట వివేకళసరణి మిథ్య ; 

విద్య గలావోట నిలువదు + వినయ మళ్సై; 

గర్వళూన్యత చక్కని + కాంత కరుదు, 

గవి 

ఆ॥ వె! సుమము లెన్నొ కలవు, + సుమములలో. జాల 

సందమెనది యర్కు + దందులోస ' 

సరసనురభిళములు 4+ మటి మృగ్యములుగదడా ! 

యటులె నీన్ర కాంత+లందు భువిని, 

కో___ఇంక6 జూలింపుము, నాసహనసౌంద ర్యాదులు నివు స్తుతి సేయ 

వలదు. 

మా=డన్నది యున్న క్లే చెప్పజూలనే! ఇంక స్తుతి ను చేయం 
గలను ? సృష్ట్రిమహావె చితమువలన( గలిగిన యీసర్వసం 

పూర్ణ సమిద్దలత్షణసమన్వి తా వయనస్సు రణమునకు వే స్తుతి 

కావలయునా |! స్తుతి సాధ్య మగునా! 

గీ! ఒక్క_మాదిరియాపాట 4+ కోహా పోలు, 
తలల నూంపుటలు, సకిలిం+పులు, సెబాసు 

లెక్కు. వగు; మంచిపాటకు. + గిక్కు_రనక, 

కదల కొడ లెజుంగక్ యుండు+గతియెకా దె! 

గీ మనసు ర క్రిచే నిండ రసన గదలదు, 

ప్రమిద నూనెచే నిండ దీ4పంబు బోలె; 

మన సటులు నిండకున్న ర4సన గదలును 

గడుపు నిండని కుక్కు తోం+కవలె మిగుల. 

అదిగాక, 



ధ్ ద్వితీయా౦కము. 

గ్ పూర్ణ చండుని మటణియింతోే "+ వొంకముగను 

వటు)వగం జేయ దర మానె? 4 పక్వవింబ 

మునకు మృదులత మణియింత + ముదురుకావి 

*  నొదవంజేయుట వెళ్రీకా+దో ? మృగావ్, ! 

ఇన్నిమాట లేల? కేకల | నేను నిన్ను సంపూర్ణ ముగ 
వలచీరిని. నీవు నన్ను. బరిగ)హీంపక తప్పదు. 

కోవ మంత మోందిమిోందికి వచ్చెదవు 1? జాగత్త! 

మో డాగ 9త్త యనెద వేల? శవింతువా యేమి ? (నవ్వును. 

కోనా కట్టిశ కి యుండినయెడల ని న్నీ సరికి రూవుమాపకుందునా 1 

మో.____నీకుం కాతివఎత్యధర్మము తక్కు. వగుటవలననే నీ కట్టిళ ర్తి 

వాలదు. 

కోో_అనలో ? 

మో___ఒకపతి వేరున కుండినను నీవు రెండనపతిని గ్రహింపవచ్చును. 

కో__వో! వసంతా! నిన్ను నమ్ముకొనిన నా కెట్టెగతి తటస్థించెను ? 

మో__ఎట్లిగతి తటస్థించెను గాదు! ఎట్టిపతి తటస్థించె ననుము ! ఓసి 

వెజైదానా ! అతడు క్షతిియుండు, నేనును ముల)యు(డను, 

ఆతడు వసంతుండు, నేను ప తన సీవు వలచినది వేరు 

కాదుకదా! అయినను నీసంతుస్టకొజకు నాపేరును విసర్జించి 

వసంతు( డను నామమును ధరించితిని. స్వచ్చమైన యనురాగము 

గల నీ వాతని తుచ్చమె తణభంగురమె మెన శరీరమును వరించియుం 

డవుకదా! ఇంక జేనిని వరించియుందువు ? నిత్యమైన యాతని 

యాత్మ నేకడా ! అటివో నాత్మస్వరూపమునకు భేద మేము 

న్నది? అఆతండైన నేమి? నే నె నైన నేమి? 

వ కా. వ సీకు. దల్లికిని భార్యకును భీదమే లేదా? సోద 

సిల్లాలికి భేదమే లేదా 7£ యసందర్భుపి 6లాపా |! తుచ్చమై, 

శయ మన శరీర సౌఖ్యమున కే కానియెడల " సీ వింతవాంఛాసం 

భము(డనై. మో౭దిమో:ది కేల వచ్చెదను? 
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మోూ_నీ వనుమాట నేల కొ దనవలయును ? నాది స్వచ్చమైన యను 

రాగము కాదు; తుచ్చ మైన కామము. 

గీ! మనసుచేం జూచు రాగము, ౪ కనులచేత. 

జూచు. గామ మాలస్య మో+ర్చుకొను నద్ది. 
యోర్చుకొన దిది; మృదులమా 4 నుస్తముగల 

దది; బుసబున పొంగి పొగగ౪లది యిదిగద ! 

గ ఆశను భుజుచునది; లలనాస్థిమాంస 

భోజి యిది; రాతి) నిశ్చల+ తేదముగల 

దది; పగలు రాతి) మండెకు $ నిది; బిడియము 

గౌరవముగల దద్ది; త4ద్దూర మిద్ది. 
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3 “0 డ్ మద్ది; వర్షారిఖదో్యత4ఒ గ్నిం బోలె 

నాపదలు రాలగో6 జుంయివముం + వాటు నిద; 

మబ్బు “పె (బకం దాఛటాకు*4మంటం బోలె, 
యయా 

వ 1 ఎర్రి 21 అప గీ ౨ ఇ 9 a కో___వో! దైవమా! ఇట్రెసిగ్గుమాలిన దోవస్వ భావుడు సీనృస్టీలోని 

వాడేనా ? 

మో__కోకిలా! కామమార్లము (౬ వానుగ౦హ్మపతిరోధక మైనది 
కాదు. 

ఆ॥ న॥ ఛాంతి ననయుకొలంది 4 సంవత్సరంబులు 

జరుగుకొలంది రాగ4సరణి హాచ్చు. 

గాను రాగయుతుండు 4 జ్ఞానదూరుం డౌచు 

నథమగతిని [బా(కు౪లాడు నవుడు. 

ఆ॥ వె॥ పడుచుందనము జారి + వాంఛలన్నియు. దీటి 

యంగపటిము తేగ్గిశనప్పుడై నం 

గామసరణి నీటు4గాకమానదు గాన 

గామి క్షం మ గాము యగును. 



ర్ ద్వితీయా౦కము, 

కావున నై హికాముమ్మీకాధికారమున నేను వనంతునికం"కు 

నధికుండను. నా కందులకు. దోడ్చడిన నీకు బుణ్య మేకాని పాప 

ము లేదు, నేను మదన బాభధాపరితప్తుండనై యుంటిని, త్వరపడు. 

కో__మూథు(థా ! నీవు న న్నిచ్చటికిం దీసికొని వచ్చినందువలన వసం 
తుం చెంత విచారించుచున్నా (డో! సీవు కామించినదానిని మ జె 
వ్వండై న నిట్లు చేసినచో నీ కంతబాధ యుండునో యాలోచిం 

చుకొనలేవా? 

మో.ఆ విషయమున నా కెంతమాతమును బాధ లేదు. నేను వల 

చిన దొకకన్య గలదు. 

కో-__పశు పాయుండ వెన సీకు వలపుగూడసా? 

మో కాదు. నన్నే యది వలచెను, 

ఆ॥ వె॥ అట్టిసతి వసంతు 4+ నంకెకు నేం దార్చి, 

యతనికాంత నట్టు + లందినాండ; 

సతులనై నం దార్చి + స్వకిియాలాభ సం 

(పా ప్రిగనుట చిత్స+ రాజనీతి. 

కోచి! సీగ్గుమాలినవా(డా! వమి పని చేసితిపి! నిన్ను వలచినకాంతే 

నటు త్యజించితివా ? 
య 

మోనా కుపబేశించుజ్లానము నీ కేల యుండంగూడదు ? నిన్ను వల 
చిన న న్నిట్లు నిరాకరించుట నీతికాదు. వసంతు. డచ్చట బుద్ధి 

మలతలితో సుఖపరవశుం ,డో యుండును. మన మిద్దజ మిచ్చట___ 

(మిోందికిం బోవును.) 

$ో___(దూరముగం బోయి) నీవు న న్నే పేవీంచినశ్తై వసంతుడు సీకాం 

త నవేథీంచు ననుకొంటివా? ఆతం డెంతబుదీశాలి ! ఎట్టిజ్ఞ్వన 

సంపన్ను (దు! ఎట్టిసుగుణసమన్వితుండు! 

మో.._.అహో ! వమి మాట లాడుచుంటివి? 



కోకిల. రక్ 

ఆ|| వె। ఎట్టిబుద్ధియెన, ఖీ నెట్టిపాండితి మొన, 

నెటి జూన మెన్క 4 నెటిసుగుణ 
ee a... ల 

మెన సాండువాగియవలోకనాశుగ 

ములను దూసిపోక 4 నిలువలలదె? 

అఆ$ వె॥| తగినకాలమందు. 4 దగినస్థలంబునం 

దగినరీతి. దగినతరుణి తగుల 

'వేలుకుండలాల 4 విద్యాంసు( డే నను 

గర్కు_అితిని బడక + కదలిపో(డు, 

కో___చీ ! నీడార్హన్యమును లోకమున కెల్ల నారోవీంచు చుంటివా? 

మో...నౌకు నీవుతప్ప లోకమే చేదు. నావలవును నాయనురాగము 

ను నీ కారోపించు చుంటిని. (కాంగిలించుకొనంబోవును) నా 

యోష్టవుటమును సీచెక్కు_లకుం కానుక నిచ్చుచుంటిని. (కో 

కీల తప్పించుకొనును.) నాశిరమును సీపాదపంకజూథీనమును 

జేయు చుంటిని. (సాష్టాంగపడును.) 

కో__(తనలో) హో! ఈవిర్భాగ్యుని మొలలో నున్న క్తి యిపుడు నాచే 

తిలో నుండినయెడల వీనిశిరము ఖండించి నామానమును గాపా 

డుకొందును గదా? 

మో._..వమో గొణంగుకొనుచున్నా వేమి? ఇంకను దయరాదా? 
(లేచును. 

కో__సీకు మరణ మేరీతి వద్చునో యని యూహించు చున్నాను. 

మో-__అటు లడుగుముు చెప్పెదను. నీపై 6 చెజంగు నాచేతి కిమ్ము. 

అది నాగొంతుకకు విగియించుకొని లోకానందమూ ర్రియైన 

నిన్ను జూచుచు. బాణముల విడుతును, (వై యట గహింప 

బోవును.) పోకు ! పోకు ! వసంతునిసమాగమము నీ కీ జన్మము 
నకు. గాదు. ఇది మహారణ్యము. నీవు మదథీన వై తివి. నీకు 

ది క్కెవ్వరును లేరు. 

కోలే కేమి? పరిపాలించు భగవంతుండు లేడా? 



56 డో తీయాంకము. 

మో...భంవంతు(డా? ఉన్నాడు ఉన్నాం. డని వమూా[తము రికాశనొం 

దుటకు. మనకర్మమే మనల నాడించుచుండ భగవంతుని. దల. 

చెద వేల? పూర్వజన్మమున నీన్ర నన్ను బలాత్కంరించితివి, 
ఆ 'బుణము. దీర్చుకొనంగ నే నివ్వుడు నిన్ను బలాత్కరించు 
చుంటిని. పాొొరబమున కనుభవమున గాని నాశనము లేదు. 
అంతే కాని భగవంతుం జేమి చేయును ? ఆతండు మనకు. గనం 

బడునా ? కాలికి సాహాయ్య మగునా ? వేతి కగునా? రమ్మనిన 

వచ్చునా? పొమ్మనినం బోవునా ? ఆతం డెవతెమాన మైన 

నిట్టి యవస్థలోం గాచినట్లు నీవు వినియుంటివా ? 

కో శీకృష్ణ భగవానుడు (డాపదీమానరకుణమును జేసి యుండలేదా? 

మో....-ఆమాట నిజ మగునో కాదో కాని, సుభచామానహరణమును 

చేసినాడు. అనేక శతసహస్ళగోవికామానచోరు( డైన జారా 

గేసరుండు కోకిలామాననంరక్షణ మొనర్చునా ? వెజ్లీయాన 

చేల సపెట్టుకొందువ్రు ? సీవ్రు న న్న ంగీకరింపక తప్పదు. ఒక్క. 

నిముసము నా కొక్కయుగమువలె నున్నది. అది గాక నీక 

మాత” మే మంత మంచిది? నీ పాయను తృణతణము ముదు 

రుట లేదా? 

ఆః వె! ఉవిద ! మాటలాడుళచుండ. జూచుచు నుండ. 

గానె తెలియకుండ 4+ గాంతవయసు 

గ9మముగాలో బారు 4+ గడియారవుండలి 

నన్నయిసుకథార 4*సరణిగాక! 

అ॥. మె ఇమై మొగ్గ పుటి 6 యిళు పుప్పంబయి 
6 ౧ ౬ లు 

యై పరిమళంబు 4 నంది యవుడె 

వాడిపోడె ? యబల+పొాయము నట్టిటే 

వృథగ తణమునై న 4 విడువరాదు. 

వదీ! ఒక్క-ముద్దిమ్ము! పాణిపద్మమును [గ్రహింపనిమ్ము, పోనీ! 
పెంట ెజంగును బట్లనిమ్ము. అబ్బ! అటు పోకు! చెస్స్నమొట 



(8) కోకిల, ర్ 

విను. నీ కెంతమాతిమును నష్టము లేదు. నాకు మహాసార్వ 
భామత యప్పీనట్లు, ce! (మోాందికి( బోవును.) 

కో___కాబులు పేలకుము. ఇది నీకు సీతి గాదు, ఒంటరిగ నుంటి నని 

భె ర్యపడుచున్నావు. మోందిమోందికి వచ్చుచున్నావు. నీమగ 

తనము నావంటి దిక్కు_మాలినదానిమో(దనే యుపయోగపడ 

వలసీనదా ? నీవు తల్లికడుపునం బుట్టలేదా ? నీకు. దోయిట్లువులే 

లేరా? ఎగిరి యెగిరి పడెద వేమి? చీ! నీపారుషము మండినశే 
యున్నది. పో! దూరముగ బో! 

మో... వేటయం దనేకభయ కరాటవికమృుగములం. జంవుట పౌరువ 

ముగాదు. బాణానలజ్వాలలఏ లకు పెట్టక, ఫిరంగిగుండ్ల కు జం 

కోక యుద్దములో శతు9స హరణ మొనర్చుట పౌరువముగాదు. 

ఎంత కోపదృష్ట. బజుపినను, ఎన్నితిట్లు తిట్టినను, ఎన్ని కేకలు 
'వేనీనను నీవంటి మహాసౌందిర్యవతిని, నీవంటి యాభిజాత్యసం _ 

పన్నను, నీవంటి మవోభిమానధన నిశై 'బాహుబంధమున( 

జిక్కిచుకొనుట పొరువము చూడు! చూడు! ఇక్కడ 

నెన్వరును లేరు. ఈలతలు చూడలేవు ఆ నికుంజములు మాట 
లాడ లేను ఆవృత్షములు మనకు నీడ నిచ్చును. ఈ పువ్నములు 

శయ్యా సౌఖ్యమిచు ను. అనుగంహింపుము. 

కో__సర్వాంతర్యామి యగు పరమాత్ముండే మృ్లనలం జూచుచుండుట 

లేదా? ఆతడు నీపై నాగఎహింపంశా ? నీపాపమును గు రెజు 

గడా? నిన్ను నరకమునం దోంయండా 1 సపాళ్వతనిత్షకుం. బాలు 

సేయండా? వల యింత యవివేకి వగుదువు ? 

మో._ఆ॥ వె! అనుభవింపందగిన 4+ యబల సన్నిధినుండ 

గ్రుడ్లు మిడుకరించు4కొనుచు నూర 

కుంటకంకు నరక4ముండునే వేరొండు 
నితరనరకలోకో 4 మే గణింప, 



క్ ద్వితియా౦కము.. 

గ మజుంగునూనెను దావుదు + మాధ్వోియట్లు ; 
త _ప్తకోణాయసోగింవు, త్తళికనె నం 

గాంగిలించెద నిట్టుల; + కాని ముందు 

బాధలకు జంకి నిన్ను నే + వదల నిపుడు. 

(మోాందికిC బోవును.) 

కో__(అటునిటు తప్పించుకొనుచు హో! కృష్ణా! అనాథనాథా! పాం 

బాలీమానధనావనధురీణ! రకీంపవా? రథ్నీంపవా? హావసం'తా! 
పాణనాథా ! ఎచ్చట నుంటివోయి? నీ కర్ణనైన నా కిట్టి 

యపవితిత రానై యున్నది. ఓనూర్యభగవానుండా ! లోకచ 

తువె న నీ పీభరోరక త్యమును జూచుచుంటివికదా! ఓ మేఘమా! 

ఆకస్మికముగ నీ వొక్కవిడుగు నాపై రాల్పవా? ఓ నల్లకీ 
వృయమా ! ఫెళ్ళున నొకసారి విణిగి నాపై. బడరాదా? 

మో పె -డందలంచి యింతసేపటినుండి పా రించుచున్న నన్ను (6 

న్ జూడక వానిని చాంర్ధింతు వేల? (మింద. బడ(బోనును.) 

కో_(మొగముసె నుమిసి చీ! మూఢుండా! చీ! శుంఠా! చీ! 

పశువా! నాగొంతు. గోయుము. నన్ను ముక్క_ముక్క_ల క్రింద 

ఖండింపుము. నాపోణము పోయినయగాని నామానము నీకు. 

దక్క-దు. ళూరుండవై న మనుజునశే పుట్టినవాండనై న, నన్ను 
ఖండింపుము. 

మో._._అం.! 6౧! అ దెంతపని? (కత్తిని దూయును. 

కో సెబాన్ ! ఇప్పుడు నీవు ఫురువుండవై పికాశించుచున్నావు. 

కానీ! సంబేహింపకు. ఇదిగో ! నాకంఠము నణుకుము, విను, 

విను. నీక తీమూత)మే కాని నీగాతి మెంతమాతి)మును నాకు 

దగులం౧హాడందు. కానీ! (ఆెండుచేతులు జోడించుకొని హో 

వనంతా! ఇంక నీకు నాకు నింతే! వో నారాయణా ! దీనరయో 
మణీ! హో రామచంద)పిభో ! వో పార్గసారధీ ! 
(తెరలో) నావేరు పార్థసారథి కాద్భు విజయసారథి, ఇది 

వచ్చుచున్నాను, - 
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మా(క క్తి నొటలో వై చిళొనంబోయి తొటు)పాటు నొందును. ) 

కో(తనలో) నే నింక బారిపోవ్రుదును. హో! కృష్ణా! హా! వసంతా! 
a 

(నిమ్మ్క-మించును.) 

[విజయసారథి ప్రవేశించును. ] 

విజ (మోవహానుని బట్టుకొని) చెలికాడా! జగన్నాథా! ఇటురా! సీ 

వుమాతిమే రమ్ము. భటుల నందజ నచ్చటనే యుండు మని 

చెప్పుము. 

మో (తనలో) 

గ! రమణి కోకిల పోయె; గా+రవము పోయె; 

హృదయమోద మంతయు బోయె, 4 స్వేచ్చ పోయె; 

మగువమానంబు హారియించు 4 మగని కిపుడు 

సర్వహరుం డైన మగ డొండు 4 సంభవించే. 

[జగన్నాథుడు ప్రవేశించును. ] 

విజ__ఇంతకు ముందు బిగ్గజగం బిలచినవా రెవ్వరు ? 

జగ_...ఇ్రప్పుడు నన్ను. బిలిచినది మోారేనండి. 

విజ_అబ్బ ! ని న్నడుగలేదు. అయ్యా ! నన్ను నీవేనా విలిచితివి ? 

మో___కు ను. నేనే. 

విజ___కాదు. నే నెలుంగుదును. నీ వసత్యమాదుచున్నాను ఫీరంగిధ్వ 
ని యేదో, వింటినారిచప్పు డేదో నే నెజుగ ననుకొంటివా ? 
హాహోవో! అనేక యుద్ధములలో నవలీలగ జయ మొందిన నేను__ 

తుపాకిగుండ్లు నర్షె 0ప వడగండ్ర వానలో దిరుగు. 

జగ__-దున్న పోతువలె. 

విజ._-మహిషరాజ మనిన నంతకంళు మృదుతరముగ నుండునుగాదా? 

మహివరాజమువలె జెరలాడిన నేను..బాణపరంపరలకం"కు ల్లీ 

ఘి)తరముగ. బరు వె_లైడు నను 
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జగ__(తనలో) ఇంటికీ... 

విజ.వమి ? జగన్నాథా ! ఊరకుందు వేల? అట్టి నేను... స్త్రీపురుష 
కంఠభీదమే యెజుంగ కుందునా! యోధా సరు లసత్యమా 

డువారు కారు, ఒక రసత్య మాడిన సహించువారు కారు. ఒక 

రిని మోసపెట్టువారు కారు, ఒకరిచే మోసపెట్టంబడువారు కారు. 

వినుచున్నావా? జగన్నాథా! నిశృయమేకదా ?! కావున నీవు 

యథార్థమును వచింపవలయును, జాగత! నన్నెవరు పీలిచిరి ? 

మో_నేనే యని చెప్పితినిగాదా ? * 

జగ__అయ్యా ! దుప్పికి నాసికాపుటవ్వయముగాక శ్వాసర. క 

ము మణీయొకటి యున్న ట్రీతనికి( బురువకంఠముగా స్ర్రీకంఠ 

ముగూడ నొకటి యున్న బదేమో? 

విజ__వోకోపహో ! జోడునాళముల తువాకివలెనా ౪ ఎవతెయో దుఃఖా 

ర్రయనది___ఆపత్సరిరక్షణమును గోరి యాకోభశించునది _అట్టి 

కాంతే న న్ను చ్చకంఠియె వీలిచినది కాదా? అది యెవపతె? 

చెప్పెదవా లేదా? ఇదిగో! కతి. చూచితివా? అనేక సవాసి 

శిరఃపరిక_రృనప౦విణము, జూగి త్రి! 

మో...అదియే నాభార్య. 

జగ_నీభార్య విలిచియుండంగ నేనే పిలిచితి నని యేల పలికితివి ? 

మో.___నాకును నాభార్యకును భేద మే మున్నది ? 

విజ._హాహోహో ! దంపతులా? దంపతు లనలో నివా రనుకొంటివి ? 

జగన్నాథా! విల్లును నారియువంటి వారు. పీక గాత్నసహి హితులు, 

ఎవరిభార్యను వారు మందలించుకొనిన మనయాగశేవణ మే 

మున్నది 4 సేనాధిపలికై న సతిప మగనికంలు నెక్కు.వయధి కార 

మున్న చా? కాన నీతని విడువవలనీనచే. 

జగ.._అయ్యా ! తొందరపడకు(డు. సతి మగనిసన్నిధి నాపన్న యయుం 

డునా? మగువకు మగనికంెటు సంరతకుం డెవడు? ఆమె భా 
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ర్యయే మైనయెకల మగని విడిచి యేల పారిపోయి యుండును ? 

కాన భార్యయని యాతడు వచించుమాట యనృతము. దేనినో 

యంకించుకొని వచ్చి యామహారణ్యమున బలాత్క_రించుటకు 

యత్నింప నామె దిక్కు_మాలినదై మొజు వెట్టినది. మోరు రాం 

గనా యాపత్తునుండి విడుదలయె బ్రితికినది కావునం గాలుకొ 

లంది పారిపోయెను, 

విజ_.హాహాహో ! బాగుగ జెప్పితివి. నేను వచ్చుసరి శీతండు తొటు9పా 

టుతో నటునిటు పలాయనమె పోవుటకు యత్నించుచు నదివ 
ఆఅ కొజనుండి పెణుక(బడినక తిని దొందరతో నొజులో నిము 

డ్చుచుండెను. మిత్రమా! కాంతాబలత్మా_ర  మెప్పుడు ర్ ర్త 

వ్వమో నీ వెజబుంగుదువా ? 

జగ___అంగీకరింపనప్పుడు-___ 

విజ___అది సరిలే, యుడానంతరి మది యంత దోషము కాదు. అది 

మాకును మాభటులకును గొంత యలవాటపే. కాని యిది యే 

మి! ఇప్పు దేమి? బల్రములు గోడల బబ్కు-లుదిర్చెయుండం, గ 

త్తు లలంకారముల కె యవల బంధముల వేలాడ, దుపాకు 

లు మూంగలై యుండ, శనతఘ్నులవదనములందు6 పిచ్చుకలు 

గూంగ్రువెట్ల, నిప్పు డేమి? గ్ర్రీలకు బలత్కారము లేమి? ఆం! 

తను వెజుంగని తాండవము లై పోయెను, మాటలాడ వేమి? నీ 

వేల బలాత్కరించితివి ? 

జగ___బలాత్క_రించినకారణ మేదియో తెలిసియే యున్నది. బలాత్క 

రించినఫల మేదియో యింక6 దెలియందగి యున్నది, 

విజ. ఈతడు మాటలాడ డేమి? 

దగ_ఈతనికి. జేయపకువలె నోరు తెరచి యుంచినయెకల నూకపిరి యా 

డక మరణము సంభవించునేమో? 

విజ__-మిత%మా ! ఈతని మన రాగఛానిని గా రాబద్దు? జేయవలయు 

ను. ఆచెట్టుకింద నిలిచియ డు నిద్దరుభటు వీతని మనపురవఖ 
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నకు. గొనిపోవలయును. ఈతనిని నీవు వారియొద్దకు. గొనిపో 
వారికి నొప్పం 'జెప్పుము. సేనాధిపతి యా యని చెప్పుము, 

జగనే! 

మో. (తనలో) 

గీ! సతిని బలవంతేముగ6 బట్ట 4 సాహాసించు 

చేను బలవంతముగ గంహి4యింపంబడితి, 

బంధ మెడబౌసిన వసంతు( * బాడుసేయం. 

దలంచి బద్దుండనై పాడు౪పడీతి నిపుడు, 

గ్ మత్క-రనిగాఢబద్ధయా + మగువ యబల 
యక యెగిరిపోయె(; బటుదృ+థాంగుండ నగు 

నేను జిక్కీ_తి; భాగ్యంబు+ లేనియప్పు 

డబల యొవ్వ తె? సుబలాఢ్య్యు ౪ డనల నెవడు? 

గీ! కాకశళూన్యమా కాటికి. + గాంతం దెచ్చి 
కవయంగోరి బదు ఆ; 4+ గాంతపోయె; 

నహహ! దిక్కు_లేనట్లి ఈట్రడవినై న. 

సత్యము జయించు; మిథ్య థి4క్షు్షణము నొందు, 

జగ_వి ఫలితమనోరభుండ నైతి నని యోచించుచుంటివా? చాలు? 

గ హృదయమున. బుట్టు నన్ని గోళర్కె_లు ఫలింప 

నిలువ దర మౌానె? యన్ని 'లే4గలును తాళ్ల 

యిన వసుధ గుంకదే?, యన్ని+యీళ్లు వేలు 
గాం బరిణమింప బొదుకంగం4గలమె! మనము, 

రా! రా! (చేయి పట్టుకొని లాగును.) 

విజ._..-అకాంత యెవ్వతెయో వెదకుచు నే నాకొండగోంగు చెబ్లతో 
వున నుందును. నీ వచ్చట నన్ను. గలసికొనుము, 

(విజయసారథి నిష్క్ల్రామించును.) 

జగ-___చి తము. 

(దెగన్నాథుండు, మోహాను(డు నిమ్కమించుచున్నారు.) 
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(బుద్ధిమతి మజీయొకవై పున దూరముననుండి ప్రవేశించును.) 

బుద్ధిమలి...-ననంతా ! ఒక్క మాట విని మణీ పొమ్ము, 

వనం (పివేశించి) 

గీ! ఎటులొ యెవరిమోసముననొ 4+ యీన్రు, నేనుం 
గలిసితిమి? నీవు నాకు న(క్క_రకు రావు, 

నేను నీ కటులె?; బధిరు+డై న [పభుండు 

గర్మగతి గాయకమణియు. 4 గలిసినట్టు, 

బున న్నింతవరకు. దీసికొనివచ్చినవాండవు నామోహానుని నాకు 

గనంబజచి మరి పొమ్ము. 

వసం__-సీవు కోకిల వని నన్ను (భ మింపంజేసినందులకు నాకోకిలను నార 

గనంబణుచి వుణ్య మేల కట్టుకొనరాదు ? 

బువో! (పాణనాథా! మోహనా! హో! లోక మోవానరూపా! ఎచ్చట 

నుంటివి? 

వసం__హో ! పొణపియా ! హో! సుగుణరాలీ ! హా! కోకిలా ! ఎచ్చ 

కి (భోయితివి ? 

గీ! బంధమున నై న నీముఖ4పద్మ మేను 

గన్ను లకణవ్రదీర సు౪ఖమున నుండ; 

నాదుపోరబ్బ మేమి? హా! 4 నలిననేత్ళ ! 

నట్టడవిపాలు నేసితి + నన్ను నేడు. 

బుద్ధిమతీ ! మజియొకసారి యడుగుచుంటిని, నిన్ను మోవా 

నుం డెచ్చట నుండు మని చెప్పెను? 

బువకు నేను గనంబడిన నృతముకి)౦దనే, 

వసంతా నచ్చటికి వచ్చి నిన్ను. దీసికొనిపోవుదు నని మోహనుండు 

నీతో జెప్పెనుగాదా గి 

బుల్ ను. 
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వనం స్వేచ్భాళూన్యుల మైన మా కితర రాష్ట్రములకు. జోవలనీన యా 

వశ్యకత గాని మీ కేల? 

బు___నే నా(పశ్న మొనరింప, నాతండు మాటువలుక కూరకుం 

డెను. ఆతని యాజ్ఞ యె మహాభాగ్య మని నే నచ్చట వేచి 

యుంటిని, 

వసం___ (తనలో) మాటు వలుకకుండెనట! ఆతండు మారహాస్య (పయా 

ణము గెటీ(గి నాపాణకాంతేను సంగిహించుకొని పోవుట కిట్లు 

చేసెనేమో? అట్లు చేసిన. జేయుంగాక! తాను వలచినదీనిని నా 

కంటగంట్టి యేల పోవలయును? ((పకాశముగ) నిన్ను మోహ 

ను డెంతకాలమునుండి వలచి యుండెను ? 

బునాకు జ్ఞానము నచి (ఏనప్పటినుండియు. 

వసం.___ఆతనివలపు దృఢ మైనది, యథార్థ మైన చేనా? 

బు... మొదలే యేడ్ముచున్న న న్నిటిపశ్న మడిగి మజటీంత యేల యీ 3 టున్న న స్నృిల్థు పెళ్ళి 

వసం_అతే(డు కోకిల నెప్పుడై నం జూచితి నని నీతోం జెప్పెనా? 
బు. లేదు. 

వసం. నీవు కోకిల నెప్పుండె న జూచితివా ? 

బు లేదు, 

వసం_నీవ్రు న న్నిదివజ శొన్నండై నం జూచితివా ౪ 

బు---లేదు. నీవ్ర మోహాను సెన్నండై నం జూచితివా? 

వసం___లేదు. మనకు జరిగినపారపాశు కోకిలామోహానులకును జరిగి 

యుండవచ్చును. నీకు, నాకు; మోహనునక్కు గోకిల కీ విపత్స 
రంపరను దెచ్చి పెట్టినవాండను నెనే, 

బూ ఏలాగున? 

వసం సప, రిమండలము కడిమిచెట్టు పెకి వచ్చుసరికి మేడదిగు మని రో 

కిల నా కానతిచ్చెను. అప్పటి కింకను నన్ను. గావు గాయు భటు 
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లు విదురింపకుంటచే నేను గొంత ' యాలనస్యము( చేయవలసి 

వచ్చెను. అంతలో నీవిపరీత చరిత? జరిగియుండును. నీకు మోహా 

నునితోంగలయిక యారాతి'యే యాగడియయదే యాసంే 

తస్థలమందే యని నేను గలం(ంటినా? ఇంతకు నాక రసము! గ్. 

నాలస్య మేల చేయవలయును? 

న్ రమ్య బహులాచ్చసద్గుణ+ రాజిన్న న 

నెట్లు గర్వము నింద్యమౌ+నట్లు సేయు; 

ను యొట్టికియాకాశ4లాధికతను 

నైన నలసత ధ్వంసమా+నట్లు సేయు. 

గ! అదను గనిపెట్టి పనిసేయు 4 నతండు (కియి 

తుండు, లేనివో మంద భ+గ్యుండు నిజము; 

తగినకా రిని గృవి.సేయ 4 థాన్య మొందు, 

కానిచో గడ్డి. గణచును 4 గగ్భకుండు, 

బుద్దిమతి! మనము నలుంగసరము కొంచెము ముందు వెనుక 

బయలు చేర సెంచిలతిమి. 

గ! అజ్జుండను నేను నలుగురియందు నుండ 

మిగులు మున్వ్వరకును బాధ4దగిలె నిట్లు ; 

లొక చకంబునకుం బట్ట 4+ యూడ్క మిగులు 

మూడు బండిచక ము లెట్లు 4 పోవగలవు? 

బుఎ-వసంతా ! కోకిలామోహనులు మనవలెవే భమ మొంది వేరు 

మార్గమున బోయి రనియే సీ యభి|పాయము కాదా? 

వసం__గీక దంపతులు మోరు మేమును + దారిసిల్ల 
నివరుండు గోకిలను బై, 4 నేనూ నిన్ను. 

బట్టితిని; త పలోవాంబు 4+ వారి జేర 

నినుము వాఃపా్రాణమారు తాళిని గహించు, 

జలపవన మాయసోప్షతం 4 జెలంగివోవు. 

చెలీ! నిన్నాక్కసంగతి నడిగాదను, సీకుం గోపము రానుకదా! 
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బుఎ--కోవము నీరువలె. గి)ందినుండి పై కెక్క చేనిదికదా ! 

వసం హెచ్చుతగ్లు లేల నిర్ణయించెదన్రు? చూడు ! నీకంాటుం జక్క-ని 

దానినీ జూచినయెడల మోహానుండు దానిపై మననుదగులునట్టి 

యస్థిరానురాగయుతుండు కాండుగచా ! 

బు___నాకంక. గోకిల చక్క_నిదా? నీకంటి కది యెట్లగుపడునో నానా 

థునికంటికి నేను నట్లు కానపడుదు నని నీ వెబుంగవా? నీకంకు 

గుణవంతుని జూచినయెడలం గోకిల యాతని మోహించునంతటి 

చంచలచి త్త కాదుగద ? 

వసం--తమింపుము. నీనాథుండు గుణవ త్తరుండై నందులకు సంతసించితిని. 

బునీకాంత నాకంకుం జక్క-నిదై నందులకు మటింత సంతసించితిని, 

వసం. నన్ను శుమియింవుము. 

బు-_ఆ(డుది మగవాండు నిర్ణనాటవిలో నేకాంతముగనుండినను వారై. 

కష్ట మొందుదురా? మన మిచ్చట నన్నయు జెల్లెలువలె వేజు 

వేటు నుంటిమి కాదా? అటులే కోకిలామోహనులును_ 

వసం---వతమింవుము. నీవు పలికినది యథార్థమే. 

గీ! ఉవిద పురుషు. డెంతయు. గూడిశ4యున్న నై న 
గంతుకొఅ కంచు తగుల కైక్యం+బు గారు; 

(పాణనీరానిలము లెంత + బాయకున్న 

విద్యుదగ్ని 'బేశ్రయె మేళ4+వింపంగల వె? 

నాకు సెల విమ్ము. పోయెదను. ఎక్కడకు. బోవలయునో, యేమి 
సేయవలయునో, యె కోకిల లభించునో యేమియు నెజుంగను, 

గీ ఏ విడీంతం గొఎట్టుకొనుచు + బోవువా.ండ, 

నారితో నొక్క శేవునేం + జేరి నుఖప 
డినను మంచిదే, శేకయుం+డినను మంచి 

చే; విరవాబాధం బాసి సు+ఖంతు మిగుల. 

మ. 

హో! కోకిలా ! పాొణకాంతా ! 
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బు_నీవు మగవా(డను, బుద్ధిమంతుండవు. ఎటులై న శ్రమమొంది కోక 
లను నీవు గంహింపంగలవు. అప్పు డామెవలన నామోహానుని 

జాడలను $గనుంగొని యవకాశ మున్న నాకు. చెలికి పుణ్యము 

గట్టుకొనుము. 

వసం..మగ వాడును, బుద్దిమంతుండును నీకు మోహాను. డున్నా (డు 

కదా! ఆత(డు నిన్ను. జేరుటకు శమ మొందకుండునా ? ఇంక 

మన మొకరితో నొకరు గలిసికొనుట కవకావ ముండు నని 

నాకు. దోంచదు. 

గీ వటివడిం గొట్టుకొని మన + మిటకు వచ్చి 

నార ; మివుడు మార్వడిచేత 4 వేటుపడుచు 

నుంటిమి ; కలియుటకును వే4ఖుంటశకె నం 

గాని మనశళ క్ కి యిసుమంత 4+ గలదె? యబల! 

గ దుష్టుం డగు మరు నవిలంఘ్య+దుర్వివాక 

పాలనం విది; నీకు నేం + బనికిరాను, 

నాకు oes పిన్ర; హో! + నాలిముచ్చు 

మరుండు మనలను గూర్చి గో+మహివరీతి, 

నే నింక బోయెదను. హో! పాణనాయికా |! కోకిలా ! 

బు===హో | పాొొణనాథా ! మోాహానా! 

వసం---నీ వటు పొమ్ము, నే నిటు పోమెదను. 

గీ! సతి యె శుగనొ? యని యి కే;డుతును నేను, 

బతి యె చే౫నొ ? యని య మేడ్వందగు నీవు; 

నింతిశ నలకూబరుం * డిచట్క మగని 

కొటకు మందోదరి యచట 4 గుందునట్లు, 

బునీకాంత రంభయీ కావచ్చును గాని, నాకాంతుడు రావణుండ 

మాత్రము కాడు. 

వసం__--అటులె న మజీంత సంతోవమే. హో! కోకిలా! 

(1 (నిష్కమించును.,) 
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బు---నట్రడనిలో నొంటరినై నిలువవలసివచ్చెను. హో! మోహానా! 

నిన్ను నమ్ముకొని యిట్లు వచ్చితినిగదా ! ఎప్పటికె న నీవు నేను 

౫లిసిన నదృష్టవంతులమే. లేనియెడల నీయడవిలోని మృగము 

లకు - నాబేహము నాహారముగ నొసంగుదును. ఆకలిచేతను,. 

నిది లేమిచేతను బడలియుంటిని, ఆ చెట్టుక్రింద ఫయనింతును. 

బతికి తేచినయెడలం దరువాత. జూచుకొనవచ్చుచు. హో! 

మోహనా ! మోహానా! (శయనించి నిదురించును. ) 

(తెర వెనుక) జగన్నాథా ! ఇటు, ఇటు. ఆచెట్టునకుం. గొంత యా 

ప్రక్క నొక కాంత నిదురించుచున్న ట్టున్నది. 

(మణల( "'దెర వెను] ) 

కును. నే నీవై పుననుండి వచ్చెదను. నీ వాప్రక్క-నుండి రమ్ము. 

(జగన్నాథుండు, విజయసారథి యట్లు పి వేశింతురు. ) 

విజ... ఆ[వెః అదిగా |! వృశుమునకు 4+ నటు చిబుగంటల 

కాంచి యలర బట్టోగాలి కూ 

చెలువ యుండు 'ెబ్బ+చే నూడి యరదంబు 

(పక్క బడిన కేతు*పటముం బోలె. 

జగ(._మనము నిమ్మళముగ సమోపింతము. రమ్ము. ఈమెకన్నులు 

తెజచియే నిద బోవుచున్నది. చెవులపిల్లివలె సీమెకు జెప్పలు 

లేవా యేమి? 

వీజ.....ఇంతకు ముందు నాచే బద్దుండైై మనవురమునకుం బంపంబడీనవా 

నిచే బలాత్క_రింపంబడకుండం బారిపోయి మానరతుణమును 

జేసికొనినకాంత యిదియీ దీనికొణకే మనము వెదకుచుంటిమి 

కదా! 

జగ-___అఆమెయే యీమె యని నీ వెట్లు చెప్పగలవు ? 

విజ___సీకు. బెలియదు కాని, నాకు. దెలియదా ? 

గీ! ముంగురులు (చెప్పెను జడ లా4గంగంబడిన 

యలుగు టీంశెలలీల: వశ4రాళి , చికు). 
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వడియె జానకి తాళచుఃట్రలనుబోలా; 

మో మరుణమయ్యెను ఫిరంగి *$మోామువలెను, 

అదిగాక యామె మతయకన్యవలె నున్నది. 

జగ___అది మీ కెట్లు తెలిసినది? 

విజ__పహాోవో! నాకు. దెలియక పోవుట కూడనా? 

గీ వంగియుంగ రాల్టట్టు జుళల్చములు (గాలు, 

వాడుగుకంకె నెక్కు_డు వెడ్కల్పుగల యడ 
Go 

బాస ముక్కు_నవేలు, నిహ్పవననిలయ 

బంధమున గాత్ర మొక్కి_౦త 4 పాలిపోవు. 

జగ__.ఈమెకు వయ సెతయుండునో ! 

విజ_-ఆసంగతి యీమె లేచినంగాని చెప్పంజూలను. 

జగఎ-లఅ 'దెట్లు ? 

విజ___నేను యుదాశ్వముల వయస్సును బండ్లనుబటి కనిపెటంగలను, 
య ౮. 6 లు 

జగ___నేను మనుజుల బుద్దిని నాలుకవలనం గనిపెట్టగలను. 

విజ---చదూడు ! అమె లేచుచున్నది. 

జగ__గీ॥ తనువు విణిచి, కాళ్లువిగియం+ దన్ని, కరయు 
” ము వెనుక సాంచి, పిడికిల్లు $ గదియం బట్టి, 

నడుము మై కె ల్సి బిగువుగం + గుడికెడమకు 

నాస్యము' గదల్సి, బొమల తి + యానులించు. 

బుద్ధి-హో |! మోహానా! (లేచును.) 

బిజ__వో హో! నాపేరు మోహను(డు కాదు, విజయనారథి, అయినను 

నీ వనుమాట యేల కా దనవలయును ! యుద్దమున నేను 

శతుమోహాను(డను, 

బుద్దిశాకరకులారా ! మోర లెవ్వరు ? 

ఏిజ_.మే మెవ్వీరమైన నేమి ? మాసంగతి నీకు జలియవలసిన యావ 
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శ్యకత లేదు: సీసంగతి నేను బూర్హముగ నెజుంగుదును. ని 

న్నిక్క-డ కీడ్చుకొని వచ్చుటయు, బలాత్క_.రింపంబోవుటయు, 

నీన్ర కేకలు వైచి సరుగెత్తుటయు._ 

బు__._._.అది అంతయు నసత్యము, 

విజ____సీ వసత్య మనునంతవమాత ”ముననే యసత్యమగునా 2 సత్య మేది 

యో నే నెబుంగనా? జిహ్వాం గోసినసరే నేనాధిసతు లసత్య 

మౌాడువారా ? తుపాకి పేల్చి దానిపిక్క. యెక్క_డ పడునో 

అక్కడ శేగి దాని నిక్సై తీసికొనిరాగల చేను, నాకంటియెదుటం 

శారిపోయి దాంగిన నిన్ను బట్టుకొనలేకుందునా ? 

బు_మోకంటియిదుట నేను బారిపోయికినా ? అసత్యము. 

విజ.__హాోహో | అసత్య మో సత్యమో ! నే నెబు(గనా ? 

జగ__ఆమె చెప్పున చేదో తిన్న వినరాదా ? 

విజ___హాహో ! అంశం జెప్ప నక్క_ణు లేదు. విన నక్క-_జ'లీదు, ఆమె 

సంగతి నాకంశు నామెకు బాగుగ చెలియునా? ఈమెను మన 

రాజాంతఃపురములోనికి నేను బంపం దలంచుకొంటిని. నలుగురు 

భటు లీమెను (బాణపదముగ దీసికొని పోవలయును. వింటివా? 

అజ్ఞోల్లంఘనమును చేనాధిపతు అెన్నండును సహింపరు, నీవు 

మాబుమా టాడక యామెను నాభటులయొద్దకుం దీసికొని 

పొమ్ము. 

జగ__తమయిప్లానుసార మే, మన మనుకొొనిన కాంతమాత)) మామె 

కాదు. మో రింక నామెను గొన్ని పఏశ్నముల నడిగి సత్యమును 

గహింపవలయును, 

విజ సత్యము, జయము మాకు గరతలామలకములు. 'వేజు (గహింవ 

చేల? నీవు నోరు మూనీకొని యూరకుండుము. 

జగ (తనలో) మొండి ముండకొడుకు. 

విజ... అమ్మాయిోా ! మారాజేందుినకు సంతతిలేదు. ని న్నాతండు 

"పెంచుకొనును. నీ కేమియు భయము లేదు. నిన్ను జూగి త్తగ 
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నాతనియొద్ద కంపెదను, పొమ్ము. (లేఖను (వాయుట నభినయించి ) 

హోవోహో ! కలితో నక్షురనాశ్గనముసేయు వీరునకుం గలముతో 
ఆ 9 అధ క్ 1 1 నత్సర సృన్టి కష్టముగదా! జగన్నాథా! ఈలేఖను రాజునకిమ్మని 

భటులతోం జెప్పుము. 

బుద్ధి మహానుభావా! నామోహానుం డచ్చట నున్నాండా? 

విజ-.-ఎవనినోకాని యటకు. బంవితిమి చూడు! జగన్నాథా! ఇదివ 

అకు మనము రాజధాని కంపిన యాతనివేరును గనుగొన మజ 

చితిమిసుమా! అయిన నేమి? ఈమను దీసిొని పొమ్ము. 

మూడు! భటుల రీమె నొప్పం జెప్పి వెంటనే రమ్ము. నే నిటనే 

యుందును, సార్వభామునికి. గప్ప మిచ్చి వేగ మన మింటికిం 

బోవలయును. 

జగచి త్రము. 

బుద్ధి-హో! మోవానా! 

(జగన్నాధుడు, బుద్ధిమతి నిష్క_)మింతురు.) 

విజ.__-జగన్నా థా! శీఘు9ముగ రా వేమి? 

జగ (ప్రవేశించి) అయ్యా! వచ్చితిని. 

విద_9క మనము వోవుదము. (పరికోమింతురు.) 

జగ___ ఈదినమున నీయడవి యాండుపడుచుల నీనిన ట్లున్న దేమి? 

విజ_..ఆ చేమి? 

జగ__.అటు చూడుము, (తనలో) 
సీ! గాగరాపై 6 గలం+కారిపువ్రలగముల్ 

విపిన పుష్పములతో 4 వియ్యమంద 

అవిక ప జలతారు 4 జవతీవఠవణింపు 

గపహూనవ లరుల. బీళ*కాకుపబుప( 

గొంగుపిక్క_ల హత్తు4కొనుచను ల్వనకోక 
ములతోడ దా(గిలిిమూ(త లాడ 
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నెడమమూపునం దూంగి+పడు జాబుముడి యాట 

విక భృాంగప జ్మేని+ వెక్కిరింస 

కంకణములు గల్లు*గల్లు మనంగను 

జెవ్రుల దుద్దుజోడు + బిగజిగ మన 

నంబరంబు సెటహటాడ నీతనికనుల్ 

చిటచిటాడ వచ్చు. 4 జెలున యదిగొ! 

విజఎఎఆపహాో! ఎవతెయోకదా! 

నీ] గటిదగు వీిఎి విగియొడ 4 లలి నున్న 
లు లు ౧౧ 

నయి మిగుల గుండ్నోనగు మొగ 4+ మలరుచుండ, 

రివ్ర్భ మను వేగమున నాదు + హృదిని దూర 

నిక్క_డకు వచ్చును దువాకి+విక్క_వలెను. 

జగ__మోారు జంకుచుంటి నేమో ! నేను మోకును దానికి నడ్లు 

పడనా? 

విజ-హోకో ల్! యోధ్యాగేసరులై. ఈ న నాకు భయమా? 

దగ_నిశ్చయమే. 

గ వణిజునకు యథార్దత, న్యాయ+వాదికి మొగ 

మోటమియు విదూపషకునకు 46 మాట$ొంకు, 

తొతునకు లజ, సమర యో+ధుసకు భయము 

లేవ; గల్లినయుడ నెగ్గోలేరు వారు. 

విజ_చూడు ! ఇది యు త్తమజాతికన్యవలె నా శకేమా కానివీంపదు, 
ఏమి కారణమో (గహీంచితివా ? 

జగ_మిోకు దానిపై వలపు గలుగుటయ కారణము, 

విజ__హాహాోహా! నిజమే. ఇంతకుయుం గిచ్చట శయనించిన మతి9య 

కన్యను జూడ 'నా కేమో యమితశారవమునుు హరమున నుండ 

వలయు నను బుద్దియు నుదయించను, ఆమెతో సమానమెన 

సౌందర్యముగలదై ' నను దీనిని జూడ నా కనుభవింపవలయు నను 

కోరా వొడముచున్నది. 
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గ్॥ ఊప మ దివ్యవాసనా+నంభ రితము ; 

దానిరీతిగ నుండు కీీతఫలసుమము 

క లువాసనగలది ; తళత్క్మా_రణమున( 

జీమ చాని చేరక దీని + జేరుంగగాటె! 

(భమరిక పి వేశించును.) 

విజ__9ది యెవ్వతె యని నీ యభిపా్యయము ? 

జగర్రది మగవానికంచు భిన్న యెన వ్వ 

విజ___వోహో ! కాదు. మగవానితో నేకభవింపందగినవ్య క యనుము. 

భమ__ఆర్యులారా ! మొ”క్కొ_చున్నాను. 

విజ... వోసహో | శ"ర్యవంతుం చై నపతి నొందుదువుగాక ! (అపవారించి) 

హోవో ! మితిమా ! బాగుగ దీవించితినా ? 

జగ___(అప) ఇందున నాత్మాశీర్వచన ముండుటచేత___ 

విజ (అపృశౌర్యవంతు లగుయోథు లెప్పుడు నాత్మరతణము. జేసి 

కొనుచు. బరుల స్వాభినులుగ. వేసికొందురు. అది మా కల 

వాకు, అటు లేల దీవించితి ననలగ6 బురువుండు శ్రీయందలిసన్లు 

ణములకాసేంచును. స్రీ పురుషునందలి శౌర్యగుణమున కాశం 

చును. కాంతలకనులకు యోధులకంశు సర్హతరులు మకౌవ్వరును 
లేరు, 

జగ (అప ఈజాలిమాత)మ ఫురుషునిశె "ర్యము నవేవ్నీంచునది 

కాదు, క 

విజ.(అప) ఏల? 

జగ___(అప) ఇది దాసీ; వ్యభిచారిణి. 

విజ__ (ఆప) కావున ధన మవేశ్నీంచునా ? న్యభిచారిణి మైన మజింత 

మంచిది కాదా? (పకాశముగ) నీవే చేది? 

భభ మరిక. 
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విజ_సీ వృత్తి తి యేది ? 

భి_నేను శుధ్ధాంతకాంతాపరిచారిక ను; దానీని, 

విజ___వోవహో ! మితిమా ! నీ వనిన శే యయినది, భ్ళయరికా ! దగఅగ 

రమ్ము! 

జగ _(అపవారించ్చి 

గ్ పెకి బండారము, మణి లోశపల లొటార 

ముండు దానీని దవ్వుననుండి చూడం 

దగును; దరికి. జేర నసహ్యా+మగును; నా 

కమును రంగంబునను నిల్చి + కాంచినట్టు. 

విజ_(అప) అది దూరమున నుండుటచే నాకు దృష్టి బాగుగ నానుట 

తేదు, 

జగ_(అప మో కలవాశే కాదా? ఒంటికంటిని గురి పెట్టిదూడుండు. 

విజ...(అపు నాకుం గొంచెము వయస్సుమభ్లినను డినినిజాడ మిగుల 
నుత్సాహాముగ నున్న దిసుమా ! 

జగ. (అప) మెంతికూర శకెండినకొల(ది వాసనకదా! సేనాథిపతికిం 

జేవతాటికి ముసలితన మేమి? 

విజ(అప) మేను యోధుల మగుటచే వీరరస ప్రభానులము. 
మాకు శృంగారరస మూరక నంజుడునకుమాత్ఫ మే కాని యం 

తకంటె గాదు. నేను వలచితి నని దానితో జెప్పుట్క అది కొం 
త బిగియుట, వాక్యోపవాక్యము ల్లూరక తీం/గసాయట నా కీష్ల 

ముకాదు. రంజక మంటింప *థఢామ్ము” మని (వేలుతుపాకివలె 

నే యతిలఘవుగ దీనిని నాకు సమకూర్ప్చవలయును. 

బగ.(అప) ఎంతసేపు! ఛటకమువలె మూడుముక్క_లలోం. గడ 
'లేర్తును. 

విజ. (అప) ఛటక మను నాయుధవిశేషము నే చెప్పు డుపయోగింప 
లేచే? 
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జగ. (అప) అది ఆయుధవిశోవము గాదు. ఆబిక శేషము. భమరికా! 
నీవు మాసేనాధిపతిగారివంక నొకసారి చూడ(దగును, 

భగ (తల వంచుకొనును.) 

జగ_-(అపు బొమ్ముజెముడు వలె నిర్ఫేద్యముగ బెరిగిన మిబుగ్గ 

మీాసముల( జూచి యది బెదరుచున్నది, 

వీజి...(మిానములు దువ్వుచు) పోహోవో ! 

ఆ॥ వె॥ 'పెద్రపులికిం జిన్న+పిల్లిగడ్తంబును, 

గనదుదారసింహా*మునకు జూలు 

యోధులకును ధరణి+నాథులకును బుగ్ని 

మాస లసమశె"ర ఫో భౌనక ములు, 

ష్టషత స నరులకు భోయముగాని నారులకు. [బణయ మేశడా! 

“ భయ మెజుంగని నన్ను. చేరుటకు నీకు భయ మేల? (అపవారించి 

మితమా ! త్వరగం చెమల్పుము. 

జగ భ్ 9నురికా! నీవు మాసేనానాయకుని బరిణయ మాడవలయును, 

ఏీజ__సెబాస్! బాగుగ నడ్గితివి, యోధులకు కాముమెలికనంభా 

షణము గిట్రదు. టక్కున నూటిగ సంభాషించుటయే మా 

కీష్టము. 

భ౦9.___అయ్యా ! నేను బరిణియమాడుదానను గాను, 

జగ-_-ఆండుదానవు కావుననే పరిణయ మాడు మంటిని, 

విజ-_--దానియభిి పాయ మేమి ? 

జగ__వ మున్నది? కూటసాక్యుములచే బితుకువానివలె స్వచ్చంద 
వ్యాపారమున జీవింతు ననుచున్నది, 

ఏజ__నివావామగువా(డు తేకుండినయెడల నట్టియావశ్యకతగాని, 
యున్న యెడల నింక బాధ యేమి ? 

భ__..కులవృ తిని దాటరాదు, 
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విజ__...సె ఏరిణీకుల మనునొకకుల మున్నదా? స్వచ్చందత కలాచారమై 
యున్న దా ? మితమా ! ఈ యాచారము బాగుగ నున్నది 

కాదు సుమా ! ఇట్టికలము మగవారిలోంగూడ నున్నదా ? 

జగ_.లే కేమి ? 

విద=_.-వ దది? 

ళ్ 

జగ__పొనిమ్ము; నీకు. గోపము వచ్చునేమో + 

విజ. చెప్పుము, 

జగమోాకుల మీ. 

విజ.ఆ! ఆం! మాది వ్యభిచారకులమా ? ఎకు ( 

జగ-గీ! భృతికి బురుషమానధనాసు+తితి హరింతు9)* 

వారు మిరు; కోపమే లేక + మిరు, రాగ 

ముందకయె వారు; మందు చే+నంది మరు, 

మందుచే వారు భేద మే + మందు నయ్య ! 

పిజ-_--అ6 + మాకు శె “ర్య మున్నది. మణీ వారి శే మున్నది! 

దగ...మిోశ్ “ర్యమును మించిన మోస మున్నది. 

భ9.___అయ్యా! మే మెవ్వరిని మోసము చేయుదుము? ఒకరిసామ్ము 
తస్క-_రించుకొొని రాము, ఒకరి ధనమును మేము బలవంచముగ. 

దీసికొనుట కబలలము. శుద్దాంతకాంతలయొద్ద సదా పరిచర్య 

చేనీ వారిచే. బోషింపంబడుచుందుము. 

విడ. మహాపక్వ)త లగు నవరోధ వధువులయొద్ద నిట్టి సె గరిణులు పరి 
చారికలుగ నుండు నాణారము నా కేమో చొగుగ నున్న దికాదు 
సుమా! సంసారి స్రీ లుండిన నెంత కాగుగనుండును ? 

జగ సందేపాముకూడనా ? ఆందుచేతనే మనరాజూంతఃపురమున నిప్పూ 
డందటును సంసారిణుబే యున్నారు, 

వీజ-._అ6 ! అలాగున లేరే! అ చెటు? 



కోకిల, 77 

జగ వార్లకమునం౮ గొండటు, వికృతరూప లగుటవేం గొందబు సంసా 

రిణులకంళు. బరిశుద్దలై యుండీరికాడా ? 

విజ___వహావహోవో* ! కాని, వీరివలన బాధ లెక్కు_వగ నున్న వనుమాట 

నిశ్చయమేనా ? 

జగ___ఇంక శంక యేల? 

ఆ॥ వె॥ అంతివురములోన + నామూల గోడచా 

టునను చెవుల నూదు$కొనగ(యబడిన 

నా ఆపదరహస్య+ మె మెన నప్పుడె సంత 

“పాటి శక్కు_ వీరివలనం గాడి! 

ఆ॥ వె॥ కాగితంబు నలుపు 4+ గావించి జీవించు 

కోటలోని చుట్టంనోటివారి 

వాఎఏతకొంవిగమిటొ4పాగంబుస 6 జండ 

వీతిహోతికీల + ఏరిలీల. 

తే| నీ! మొలను జరక ల్సి కుడిచేతం 4 బూన్నుగ్గ 
వెడదనుదురు బొద్దుదిగున థీ నచ. 

కట్టు మెలిసిగ షల వొర4*గముల అ 

స వీరలసేవ 4 దిడ్డితోన. " 

విజ ఏమన సరే, మన మతిశిఘముగ వీ దురాచారమును మానుప 

వల 

జగ___చిరకాలమునుండి_ వేళ్ణుపెరిగియున్న దురాచారము నొక్క_సారి 

సెటుక మన తరతుగునా? అది క )మకమముగ జరుగయదగినపని, 

ఎన్వరై న మహాబ్యుసాహసము గలవాడు మార్లదర్శియ___ 

విజ.--ఎవరో యన నేల? నేనే మారి దర్శి నయ్యెదను. మహాోకార్యము 

లన్నియు మొట్టమొదట యాభులవలన నాచరింపంబడినవే. నేను 

దీనిని బెండ్ల్ఞాడి సంసారిణిని జేసి నూ రాజకాంతయొద్దం బరిచర్య 

కుంచెదను. . వమి? భ9మరిక్కా నీవు నన్నుం బెండ్లియాడెదవా? 
లేదా? 
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భ్ 9___ఆసనంగతి నే నిప్పు డాకస్మికముగ నెట్టు చెప గలను 1 

విజఎందుచేత( జెప్పలేవు ? 

భ్ నారా బై యెచ్చటి శీగనో కానంబడదు. ఆమె నాకనులంబడిన6 

గాని నావివాహముమాట తల పెట్టుకొనను, 

విజ___అటులై న మంచిదే! మారా ఖని నే నిప్పుడే చూచి మారాజూం 
తఃపురమునకు. బంపితిని. 

భ__ఆలాగా ! సంతోషమే. ఆమెసన్నిధి నొక రాజపురునుని గూడ 

జూచితిరా ! శ 

విజ__అఆం 1! అతనిగూడ మాగామమున కే పంపితిని. 

భ9_నా కిపుడు మనస్సు నిరాగ్నకుల మెసది. నారాజని నేను దర్సిం 

) చిన స a ee క 1 
విజ. సెబాస్ ! అలాగే. మిత్సమా ! మూడు!” 

గ! మొగము మకమకలాగెడు + మగున కింత 

దనుక, నిప్పు జానందవ$ర్లనతే 'వెలిలా, 

దుష్పు డులువంగ6ంబతు డాలు ౪ నొప్పున గాడి 

రాలునట్టి దీపకళిక4లిల గాంగ, 

జగ._భ మరికా! మీాకాంతశే చేది? 

భ9__ఆమెపేరుతో నీ శేమిపని యున్నది? 

జగ--నీవు రాజకాంతతో నరణ్యమున శేల వచ్చితివి? 

భ్ )---(పారబ్బవశమున--- 

నీిజ___జగన్నాథా! నీదొ లుపుశుబుద్ది పోనిచ్చుకొనవుగడా! మనకు 

వారిరహస్యములతో. బని యేమి? మనకుం (బత్యతముగ నెదు 

టంబడినదానితో మన మొక చేయి చూడవలయునుగానిి రంభా 
న్వేవణము ళూరధర్మము కాదు. నీవు దీని నటకుం దీసికొని 

పోయి నలుగురుభటుల నీమెసంరతణార్థముగ నియమించి మన 
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గా9మమునకు( బంవుము. ఈమెను మాయింటియొద్ద భ దముగ 

.నొప్పణెప్పుం డని భటులతో నాయాజ్ఞగా నీవు చెప్పుము. పో 
యి వెంటనే రమ్ము. (భ్రమరికా! పొమ్ము. 

(జగన్నాథుడు భిిమరిక నిష్కమింతురు.) 

జగ.(పోయి తిరిగి వచ్చును.) 

విజ. చెలికాడా ! ఆలస్య మైనది, మన మిక బోవలయును, మన 

వృద్ధరా జేందు,నకు వ్యాధి పాచ్చుగ నున్నది. కావున మనము 

గప్పము సార్వభఖౌమునకు వేగ నర్పించి వెంటనే మనరాష్ట్రమును 

జేరవలయును. 

జగ___చి తము, (ఇద్రజును నిమ్క_మింతురు.) 

ఇది దోతీయాంకము, 



ము 

[(పచేశము_శీపురమునందలి వీథి | 

((పవేశము...కృష్న (డు.) 

కృ_.అబ్బ! అబ్బ! ఇప్పటికి అజీర్గ బాధ కొంత శాంలించినది, వమి భోజ 

నములు! వమి పిండివంటలు! నవమి ఫలాహోరములు! ఏమి పాన 

కములు! ఏమి (టేపులు ! ఏమి కడుపునొక్కులు ! ఏమి సొంటి 
పొడిపిడచలు! ఏమి మిరియాలకపాయములు ! ఏమి యేకభు క్ష 

ములు! ఏమి యొగిలిలంఘనములు ! అబ్బ! ఏమి నై ద్యుల తెగ 

సీలుగుటలు ! ఏమి నిదిలేకపోవుటలు ! ఏమి గుండెబరువులు ! 

వమి స్వప్నరోదనములు ! అబ్బ! ఇక్కడ కన్నియుం గడళలేరి 
నవి. (ఆవులించుచు. జిటిక వైచుచుు శంకరా! శంకరా! 

(తెరవెనుక) అయ్యా ! ఇదిగో ! వచ్చుచున్నాను. 

కృ. ఈల( డెవ్వడు ? 

౪॥ వె! అంగ వస్త్రుమునకు 4 నటెట్టు జారి మృ 

గాజినమును గట్ట + యది యెడమ 

చేత గొని వలపలిచేం గటి నూ6దికొం 

చడుగొ 1! శివశివా యటంచు వచ్చు. 

(శంకరుండు ప్రవేశించును. ) 

కృ---అయ్య్యా ! నమస్కారము. 

శం...మిా రెవ్వ రయ్యాా ? 

కృ_నే నెవ్వండనై న నేమి ? నమస్కార మర్చించితిని ; (గహింపరాదా? 
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శ్రం_మో రెవరో తెలియకుండ నెట్లు గ౦హింపంగలను, మాకు దిరిగి 

నమస్క._రింపవలయునో యానీర్వదించినంజూలునో తెలిసికొన 
వలదా ? 

కృ--మోవంటి పెద్దలు మాకు బతినమస్కా-_రము కూడనా ? 

శం___అటులై న దీర్హాయువ్యు మస్తు ! నాయనా ! మీ కెవరు ? 

కృ_ఆశీర్వాద మైనది కాదా? ఇంక నే నెవండనై న నేమి? 

శం__.పిభుసంస్థానములో మో శీమెనం బని యున్న చేమో తెలిసికొ 
నుట కడిగిలిని, 

క్ర ఫారం! స్వల్పముగ నున్నది. 

శం__..బాలు. మావంటివారి కుపకారముచేయుట కొంతియీ చాలును. 

వీదబాహ్మూణుండను; కుటుంబికుండను; వేదాధ్యయనపరుండను; 
వృద్ధు(డను; దురన్న దుర్జానములకు( బోవువాండను గాను, 

నాయనా ! కొంచెము పుణ్యము కొట్టుకొని 

కృ_న న్నిష్పు దేమి చేయు మని మీయభిపాయము ? 

శం... ఈయుత్సవములలో నేమైన సత్కార మవేఖ్రీంచి వచ్చితిని... 

కృ ఏయుత్సవములు ? 

శం ఇప్పుడు జరుగుచున్న యుత్సవములు. 

కృఇప్పుడు జరుసచున్నవి కావు నెనుక జరిగిన వనుము. రెండు 

మాసముల క్రిందట ఫూ రెయెనవి, మో రింత ఎమాలస్వ ముగ 

నేల వచ్చితిరి ? 

శం..-దురదృష్టమువేత, వేడుక లన్నియు నప్పుడే ముగిసినవా ? 
నా 

గ్త్ ఎాా-మబజిలేదా ( 

శం___ లేనిసంభావన లేనే లేదు, నాయనా! ఇ్రక్క_డ నేమి యుత్సవములు 

జరిగినవో చెప్పుము. బెవులార విని సంతసింతును, 
కృ-అటులె న విను. 

సంర | 
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కృ. మొదటి వేడుక మావృగ్గరాజేందు”ని మరణము. 

నంఎహరపారా ! అటు లందు వేల? 

కృ=చచ్చినతరువాత జావలే దని నే నెట్లు చెఫ్పంగలను ? 

శం__ని న్నసత్య మాడు మని నాయభిపొాయము గాదు. వృద్దరాజేం 

దుంని మరణము వేడుక యంటివికాదా ! | 

క్ర ఎ్ర-లనినం ద వ్చేమున్నది ? తొంబదిమూ6డు సంవత్సరములు జీవించి 

కీఘ ముగ మరణించుట కోరిన వృద్ద రా జేందుని మరణ మత 

నికి లోకమునకు. గూడ వేడుక కాదా? 

శం...పూర్తాయునాయము ! తొంబదిమూండు సంవత్సరములు జీవించే 

నేమి! గ 

కృ... తెలివి కేటలు లేనివాని కాయుస్సునకు లోప మేమి? 

శం... వారు ప్రభువులు, అమి రై శ్వర్యసహితులు, అనేక పిజూపోష 

కులు. వారికి. జెలివిజేట అేమిటికి? నాయనా ! నాలుగుముక్క- 

లు వచ్చినంగాని జీవనము జరుగ దన్న భయముగోట్లీన మనవంటి 

దరిదు "లకు విద్యలు, తెలివి కాన యందబకంకె నధికులగు 

వారికి. చెలివికేట తేల? 

కృ___అందుకొజ శే వారికి మజీింత కావలయును. మోకు నాకు విద్యా 

బుర్గులు తేకపోయిన ” కమునకు లోప మేమి? మనకు మాత 

మేమి లోపము ? కాకివలె నొక్క_పొట్ల పోసిఫొన తేకుందుమా ( 

అనుగ్భవాము వచ్చిన ననేకకుటుంబభులం బోషించునారుు, 

ఆగివాము గల్గిన నశింపంజేయువారు. అట్టి పిజారత్షణ నక్ష ణ 

మహోకార్యము మో6దంబడీినవారి*ే యుకాయున్నె విివతణత 

యుండనియెడల నెంత నై పరీత్య మున్నది! 

శ్రేం_.ల వృద్ధరాజేందు 9 డంత తెలివితక్కు_వవాండా ( 

ర్ ఎ్రైాకౌగా 2 

గ్మీ ఎంతొ వచ్చిన నంతకు 4 నెర్కు_డు సెల 

వు నొనరించురా జెటుచెడఊపోక యుండు ? 
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నెంత” యెన్ని మాజులొ తిని + యంత” (తాగు 

చుండు నతినుూూత రోగి ఇనా+4కుండు కుటులు? 

ఆ॥ వె॥ (పభుడు మందు: టం $ (బతిభచే లనే 

యంగలోబ్లు నాతల * డధము' డయ్యె 

నధము(॥ న యాత 4 డై లయోధ్యతుం 

డయ్యె నధికవిభవు థీ డయ్యె నకట! 

శంపోనిమ్ము. ఇక జెప్పకుము. మరణించినవారి సుగుణములనే 

వేర్కొ-ననల యును, ఆయనను బుతు) లెవ్వై న నున్నారా? 

కృ లేరు. 

శం_-అటు'లై న నీరాజ్యము నెవరు పాలించుచున్నారు? 

కృృ-.-ఆయన భార్య 

శం_..ఆయన భార్యకు ద తి తాధికారము నిచ్చెన"? 

కృ___లేదు. కాని యాయన జీవించియుండగనే వారకాంతవలె నొక 
కన్యను ద త్తితం చేసికొనెను. . .అదే ద్నజదీసీకొ నిను, ఆనిర్భా 

గ్యురా ఫీయనగుమ్ముములో. గాలు పట్టణనే యాయన కాలుని 

గుమ్మములో. గాలు పె గును, 
న్, 

సం___పొపము ! | 

కృ-_పాపము కాదు. లోకులపుణ్య ము చేత నే యు జరిగినది, 

శం__అ చేల? 

కృ_ఆరాజు మరణింపంబోవుచు నొకయ్యా చేసెను, 

నం-__ఏ మని? 

నా మరణించిన తరువాత చెండువూసములలోపుగ. బట్టపు 

శునుగుసకు జలకలశమును బూలమాలయు నిచ్చి జత... 

(దిప్పవలసిన దని మును దత్క._లశజల మది యవనికాళ్ళంబోసి 

యవనిమెడ నాపువృమాలవే మునో యాతని నాగజయిు ప్రై 

నెక్కి_౧చి తీసికొనివచ్చి రాజ్యమున. బట్టాభిపిక్సుని జేయనలయు 
ఉత sa 
Ct 
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శం__సమంజసమై సర్వోత్కృష్టమైన యూపూర్వాచారమును రాజు 
గారవించినందులకు సంతసించితిని. 

కృ_--అంతకంకు మే మొకందులకు సంతసించిలిమి. 

శం...ను తెందులకు? 

కృ=అందుసలన మా కమితపతిభా శాలి యగు మవారాజబాలకు(డు 

లభించెను, 

శం._ల భింపండా? పురువపియత్న పటుత్వేమున నహాంకారము నుంచు 

కొని చేయంబడిన కార్యము సుమ్షుగ సెజువేజదు కాని నిరవాం 

కారతచేం గేవలదై వాధీనముగం జేయంబడినకార్య మసామ్య 
శో భా వంతముగ “ఫలింపదా? వెనుకటిరాజునకు నీతనికి పహాస్సి 

మశకాంతర మున్నది కాంబోలు నేమి? 

కృ---మళకహ స్త్యంతర మున్నది, 

శం... ఈయనకు బట్టా భి సేక మయ్యెనా? 

కృ పెండ్లి కానిదే ప్టు-భిసేకమా ? 

శం... పెండి యే యింక. గాలేదా? అటులై న సీనడుమను జరిగినయుత్చే 

వము లేవి? 

కృ9ట్లి మహాపురుషుడు పరిపాలకుండుగా లభించుటవలన జను 

లత్యానందమున మూూ(డుమానము లొక్క-రీతిగ నపరిమితోత్స 
వము లొనర్స్సిరి, పట్టాభిమే. నాక్ ము పర్యంతము జను లీ రీతిగనే 

వేడుకలు సలుపం దలంచిరి. కాని, యొక్కయంతరాయము 

గలిగినది, 

సేం. ఆది మేది ? 

కృ-_మారాజబాలకునికి సార్వభొమునితో యుద్ధము సంభవించెను. 

$ం___అయ్యూూ! అనమకతయీ. కారణ మేమి? 

క్ర _ఈనడును మరణించె నని చెప్పితినే ! అవృదరాజున కొక్క. 
mp 

కుమారు డుండెను, 
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శం_నిరంశముగ మరణించె నని చెప్పితివి కాదా? 

కృ_అక్క._అకు రాని పుత్తు డున్న నట్టిదియేకదా? 

శం...అక్క_బకు రొకపోనవుట యేమి? 

కృ_ఆచిన్న వాని మూందేండ్ల వయసుననే యచ ఏటినుండి సార్వభాము. 

డుగ హించి తనయూర బందీకృతుని జేసినాండు. 

శం___అతని దోవ మేమి? 

కృ__ఆతనిది కాదు, తండి*ది. తుడియొక్క- విధేయ తావిచ్చిన్నత క్రీ 
చిన్న వానిసి బూంటకాంపుగ. దీసికొనిపోయినా(డు. 

శం_సరే. ఇప్పుడు యుద్దకారణ మేమి? 

కృ-ఆ'బాలుం డిప్పుడు పందొమ్మిదేంసావాడయి తనకూంత్రును వలచి 

దాసితోయచాడం బలాయన మైనాండనియును, వారి నిద్దతును 

దనకు నొప్పంజెస్పినంగాని యుద్ద మొనరింతు ననియును సార్వ 

భాము(డు మారాజుగారికి వార నంపెను. 

శేరు. లేరువాల? 

కృలేరువాత నే మున్నది? వారు గానంబడకపోవుటచేత యుద్ధమా 

రంభమయ్యెను, అదివణకే కప్పమిచ్చుటకు. బోయిన సేనాధిపతి 

భటులతో సార్వభామరాజధానిలోనే యున్నాండు. కావున 
నిప్పుడు సు భయంకరముగ జరుగుచున్నది. 

శం__ఆచిన్న వాడు నాచిన్నదియు నీగాొొమమునకే వచ్చియుందు 
కేమో! బాగుగ నెదకింపలేక పోయితిరా! 

కృ సత్య కాలపుమాటలః జెప్పుచున్నావు, ఆచిన్నవాండు పారిపోలేదు; 

ఆచిన్న దాని నాతం డెత్తుకొని పోలేదు. మావృద్ధరాజుమరణ 

మున మారాజ్య మరాజక మగుటచే మారాజపుతుని మాకు 

బంపు మని మే మడీగిపోవుదు మని యీవంక( గల్పించి యరాజ 

కమగు నీరాష్ట్రిమును దా నపహరింపవలయు నని యెంచి కలవా 

మునకు సార్వభాముండు గాలు దువ్వినాండుం 
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శం__.ఆలాగా ! అంతమోసము చేసినాండా ? 

కృ కాక యేలా గనుకొంటివి ? రాజ్యతతమునకుం గట్టుమోతు 

మంతమునకు భేద మే మున్నది? మాబాలపిభునిసంగతి విని 
సారభాము(డు మజింత యుగు్యూండై యున్నాడు, i 

శం__పోనీ ! ఈగాధ కేమి కాని, మిోారాజుగారి"పెం డి మెప్పు డగును 1 

కృ-___.నత్రార మవేశ్షీంచిన నీకంతకంకె:. గావలసిన జేమి? శీఘములోనే, 

శం... పెండ్రికూతు ఆవ తెయో స్థిరపడినదా 1 

కృ_ఇంటిలోనే యున్నదానికి స్థిరపణుప నేల? 

శం....అ చేలాగున ? 

కృ-...మావృద్రరా జేందునిచే నాదరింప(బడీనకన్య యొక తె యున్న 

దని చేప్పలేదా ? 

శం.__ఆపీల నిచ్చి "పెండి సేయుదురా? 
లు ళ్ళు 

కాకా "శీమి ? 

శం__ఆచిన్నది వృద్ద రాజుచే "బెంపంబడినది కాదా? వివాహ మెటు? 
థు గు 

కృ-ఆచిన్న దనుమాట మేమి? మేమందణము వానిచే, బెంపంబడిన 

వారము కామా? దిక్కు_లేక యెక్క_డనో దొరకుటచే నంత 
వురములో భోజనము పెట్టించుచు నాదరించుచున్నారు. ఇం 

టిలో. బివేశించిన వెంటనే జ రాతను గడ లేర్చిన యామె 

మగడగు క బాలరాజు నేమి చేయునో యని భయముగ నున్నది. 

శం---అపిల్లయందు మోారాజున కీష్టత యున్న చా? 

| కలే దని నాయభిిపాయను. 

శం___ఆపీల దాని కీతనియందో 1 

సే ఎా లేనట్లే వనికి. 
సట. 

శంఎ--అటులై న వివాహా మెట్టుగును? 

క్ర ఎాలోలీగారి బలా త్మా._రము చేత... 
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శం పాపము | దాంపత్య మనుకూలముగ నుండునా* 

కృదఖీణకువచ్చిన నీకు దాంపత్య వుగొడవ యేల? దిన మునకు రెండు 
మూ డుపర్యాయము లీచిన్న దాని నాతనిిపై నుసుకొల్పి, యాతని 

సీకన్యపై € బురికొల్పి మా రాస్ట్రగారు వారి కన్య్యోన్యాను 

రాగము గలిగింప. (బయత్నించుచున్నారు. 

సం. అటులు బలవంత పెట్టెన వలపు గలుగునా? 

కృసాన'పై ౬ జెక్క_ను బడనరగ6దీయం:గ వలపుపుస్సుట లేదా? ఆలాగు 

రాపాడించగం రాపొడించంలగ గ మక) మముగ( గలుగ 

సాడదా'? 

(నేవథ్యమున) 

కృష్ణా! తిండివేళ యెనది. కోటలోనికి. బోవలదా? 

క మిత)మా ! ఇదిగో |! వచ్చుచున్నాను. అయ్యా ! బ్రిక్ నొక్క 

మాట( చెప్పెదను. ఇదే సమయము ఈసరికి వారిద్దణును._- 

పెం డ్రికొడుకు. బెండ్లికూతురును._ గొ త్తరీతిగ నొండొరులం 
'బేశమించుటకుం (బయత్నింతురు, నే నింక. బోయెదను. 

కం. ఈదిన్తమున నేను |(బభువ్రువారిసత9మున భుజింతును. 

(ఇద్దజును న్మిమ్మ_మింతురు. ) 

ఇది విష్క_౧భము, 

— ధరల తీ -- 

[ప్రదేశ ము... శీ) పురములో సంతఃపురము.] 

((వవేశము._పురుషరూపధారిణి యగు కోకిల, బుదగ్గిమతి. ) 

కో__-బుద్రిమతీ! వ మంటివి? 
శ్ 

బు (చేతులు జోడించుకొని) న న్ననుగ)హింఫు మంటిని, 

నా న్ననుగహించుట కే కాదా మాపయత్నము? 

బు ఈపియత్నమును మిరు వదలి న న్ననుగహింపవలయును' 
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కో__అభ్యంతర మేది? ఈపియత్నముతో మా శేమి పని యున్నది? 
అంగీకరించితి ననుము. సర్వపియత్నమును వదలి ని న్ననుగ 
హింతును, పీపాణిని (గహింతును. 

బు_మహో[పభూ! న న్నెన్నిసారు లనుమంటిరి? 
కోన న్నెన్నిసారులు నిన్ను వేడు మంటివి ? 

బు_మపోరాజులరు మిరు న న్నింతగా వేడుట తగునా? 

కో పార్థించినను వ్యతిరేకించుట నీకుమాత ము తగునా? 

బు_రాజేందా”! వే నింక నేమి సేయలగలను? 

కో_బుద్ధిమతీ! నే నేమి సేయంగలను? 

బుఎ-మవోరాజూ! మొ కేమి? 

కో__నీకుమా(త మేమి? 

బు=నన్ను వలచినవాండు నన్ను వలసింపంజేసినవా:డుు నన్ను6 గోరు 

కొనినవాండు నాచేతం గోఠరుకొనంబడినవాండు, నన్ను. (బతి 

(గహించినవాండుు తన్ను నా కీచ్చినవాండు మోహనుం డని 

మనవి చేసికొంటినికచా! 

కో___ (తనలో) నీకు మోహాను డె ట్రని బహుమానించుకొన్రుచుంటివో 

నాకు వసంతుండు య థార్ధముగ న స్తేకదా [1  మోపహానుండు 

నా శెట్టిదుర్ణయ 'మొనర్పందల(చెనో నీ వెబుంగకపోవుటచేత 

నిట్ట లనుకొను చుంటివి, 

గీ! పతి పర శ్ర్రీగతుండై న + సతి యెలుంగ 
కుండిన సుఖంచు; సుఖమొంద + నున్న కాంత 

పతిని శోధింపంగాడ,; ద+జ్ఞతయె తజుచు 

నరులకు సుఖకారణము, జు కాదు, 

గీ తెలివి హెచ్చినకొలంది శో+ధించుకొలంది 
క ష్టసంకోచ హేతున్రల్ + ఘనము లగును; 

మంచిజాతద్దమున( బరీ*కీంచుకొలంది 

శుద్దమగునీటం గిమితతి + వృద్దికాదె? 
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(దిశాశముగు బుద్దివుతీ! మోహాను( డిప్పు జెక్క_డ నొన్నా (గు? 

బు=9్రక్క్_.డనే యున్నా (డు. 

కోఎక్క.డ? 

బు___ (హృదయమున జేనై చి) ఇక్కడ బన్గుల్ణౌ యున్నా (డు. 

కో (తనలో) ఆహో ! భగవానుండా |! 

ఆ మా. 

గీ! వీతను వాసి, రాజ్యము ఏడి + పతిని వదలి, 

సుఖము త్యజియించి, సిగ్గును 4 సున్న జేసి, 

యాం-డుగతి/గాడం జోనాండీ, + యంగనలకు 

భ్రంగా నుంటి నెంత ని+ ర్భాగ్య నైతి? 

మోహాను( డిటనే కారాగ్భృహూమున నున్నాండు. బుద్దిమతి 

యిటనే నాయిల్లా లగుటకు వేడంబడుచున్నది, దె చోపవాత 

యగు కోకిల బట్టతలకు వూకాలికీ ముడిం బెట్టందలంచి యిటనే 

యున్నది. నలుగురిలో ముగ్గుర మిటశే చేరితిమి, 

గ్ మహీతపురుషార్గముల మోత+4వమార్ల మెట్లా 

సాధనములలోన( బప తిిసరణి యెట్లా 

తత్వములలోం బరబ్రహ్మా+తత్వ మెట్ల 

మాగణము గో వనంతుండు 4 మాన్వు. డె, 

వె! అట్టిపాొణ కాంతు + నట్టడవిని దో9ంచి 

యిటులె యతని రాజ్య + మేల నుంటి; 

నన్ను, నాకు వచ్చు 4 నవ్య రాజ్యము నేల. 

_ దగిన పలికి నిట్టోదాన నై తి, 

( నేపథ్యమున) 

మవోపిభూ ! సార్వభామునికాజ్యము మిోాచేతం జక్కి-నది. 
యుద్ధమున మోకు సంవూర్త విజయము తటస్థించినది. సేనాధి 

పతి 'భటులందటితో వచ్చినాండు. మటణీింత “సంతోషకరమగు 

వా ర యీమనల సార్వఫానుండు సేనాధిపతికిం జిక్కి. యిటకు( 
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ల్ 

దీసికొని రాంబడినా6ండు. ఈసంగతులు మోయమ్మగారు మూణోం 

జెప్పు మనినారు, 

కో (తనలో) ఎట్టిదుర్వా రలు కర్తములం బడినవి ! (పకాశముగ) 
(ని) ఆతి లం 

మిక్కిలి సంతసించితి నని మాయమ్మగారితో మనవి చేయుము. 
సార్వభాము నవమౌానింపక తగినగారవమున, _ నుచితస్థలమున 
నుంచు మని చెప్పుము. వల యన, 

ఆ॥ వె॥ మనకు వశ్యుం డగు నరుని కెంత మాన్యత - 

గనంబజఅతుమొ యంత + ఘనత మనకు; 

నావువెన్నతోడ + నడు గంత మర్షి ంతు 
కంటి కంత చలువ 4+ గలుగుంగగాటె! 

స్త 

సే, పొమ్ము. 

(నేవథ్యమున) చిత్తము. 

కో__.(తనలో) వో! తండి | 
గీ! కూంతు రొక్క_తె లేచిపోం + గుంది, యుద 

మందు నోడి, రాజ్యము వీడి + యడుగుల కిను 

పగెలుసులు గట్టంబడు నిన్ను€ 4 బట్టి నాదు 

ముందు నిలంబెట నెము నేం * గందు నయ్య ! 
త్ర ౧ 

వో తండి! నీవు బందీకృతుండ వై తీసికొని రాంబడితివనియు, 
నీరాజ్యము మదధీన మెన దనియు నాకు వార్త నంపిన మా 

యమ్మకు సంతసించితలి నని ప్రతివారం బంపవలసివచ్చెను ! 

ఈకన్య నుద్వాహము చేనీకొను మని మాతల్లి నన్ను బేేప, 
నందులకుంగూడ మవోభాగ్య మనవలసివచ్చెను ! వో! 

న ప్రభువు లని పెద్ద లోకప్ళ+వాద ముండు, 

వారికంకెను బద్దులు + వసుధం గలరె? 

నవ్వు వచ్చిన నోరార 4 నవ్వరాదు, 
వడు? వచిన గన్నార 4+ నేడరాదు, 
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గీ అధికముగ! బల్క- లఘుచిత్తుం థీ డండు), మూతి 

ముడుచుకొనియుండ గర్వసం+పూర్లుం డండు9 

మధ్యరీతిగ నుండ సా+మాన్యు6 డీతం 

డెట్లు ప్రభు వయ్యె నని వెక్కి_+రింతు జనులు. 

ఆ॥ వె; మాటలాడునపుడు 4 మనవీయయగా గాడ, 
దీయనట్లు కాని+వింపరాదు ; 

పలికి పలుకనట్లు + పలుకంగవలయును, 

జేసి శేయనట్లు + చేయనలయు. 

నవ్వు రాకయే యొకపుడు + నవ్వవలయు, 

వగవు రాకయే యొకపుడు 4+ వగవవలయు.; 

గశ్లుమకుటంబు, ముచ్చిబం+గారు గ్ర 

కలక చెయు( గల నటూకరణి7గా. 

గ॥ రాజపదమా ! మహాధికా+రంబ ! యెట్టి 

చిత్యనటనల జనుల వంళచించుచుంటి, 

నీవె సుఖ వను వాడుక +4 నీవెలుపలి 

డంబముల దడబడల గ+డ్చడలం గలి”. 

గ్ 

౫! జరిగిన చేదో జరినది, వగచిన లాభము లీద్కు కాని 
యి చేమి? 

గ| చలియకు. బురువుండు పతి గా+వలయు నంచు 

నాజగన్నాతయాజ్ఞ స్మ*ఘ్ట్వాదినుండి ; 

చలియకును 'జెల్వ మగండు గాశవగయు నంచు 

నిపుడు మాతృ దేవతయాష్ట + యే మొనర్హు 1 

(నేపథ్యమువ) రాజేందా)! మీాయమ్మగారు. మియొద్దకు 

వచ్చెద వానుచున్నా రు. 

కో__సకే, (తనలో) 

నీ అమ్ముయైనను, మము చెయు 4 బమ్మామయైనం 

గొమ్మ నొకకొవ్చుతో నెట్టు * కూర్పంగలుగు ? 
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నేకజూతీయ వై ద్యుతా+హినశ శీ 

సంయుతేపదార్గముల( గారాల నెవండు ? 

(చందోక, స్త్రీ స్రీ రూపధారి యగు వసంతునితోం బి వేశించును ) 

తల. నమస్కా.రము, 

చం. చిరంజీవి వగుము, 

బు_అమ్మా ! నమస్కా_రము, 

చం.---నీవుకూడ “నమ్మి యని పిలచెద వేమి? అర్హ యనుము, 

కో__(తనలో) అత్త యని వీలువ(దగినదానను నేనే కదా! 

వసం. తనలో )బుద్దిమతీ! మహారణ్యమునం గొట్టుకొనివచ్చి యెట్టులో 
యంతఃపురమును జేరి మారుమగన్నికై_ పయత్నించుచుంటివా? 

గ ఇట్టులే నాదు కోకిల $ యేవురంబు. 

జేరి యేరాణిసేవను + చేసీ నాదు 

రాక ప్ర నాళ ఏడి యే*రాజు నొంద 

నున్నదో ? యావనం బూరళ+కుండలోలదె ? 

చం__అ'బ్బాయీో ! నీవు శీఘీముగ దీని నంగీకరింపజేయవలయును. 

బుద్ధిమతీ ! నీవు ఏనిని వరియింపక తప్పదు. మీారిద్దణు దంప 

లు mA జూచు భాగ్యము నాకు లభింపజేయవలయును, 

వింటీరా? కొడుకు, కోడ లని మిమ్ములను జూచుకొని దినములు 

గడుపుకొని యుందును. లేనికొడుకు లేనే లేడు, 

వసం. (తనలో) అమ్మా! నీకొడుకు మొద్దులాగున నిచ్చట నున్నాడు, 

అయినను సీకొడు కని చెప్పుక నునట్టిస్టితిలో లేడు. నీవ్రు పెంచు 

కొన్న కొడుకునకు ముందు కాంబోవు భార్యకు దాసిగా నుండ. 

దగిన వేవమున నున్నాండు. 

చం__-ఏదీ ! మి రొండొరుల. బల్కరించుకొనుండు. మీూాయనురాగాం 

కుర మేమాతిము చిగిర్చెనో కనిపెట్టుదును. *ఓపదునాలుగేండ్ల 
కన్యకు. బదునాజేంగ్లవరుం దేమి? వరహీనత కాదా?” యని 
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యూరనున్న యమ్మ ఒక్క_ల బుగలు నొక్కూ_కొొన్నను మోారిడలతు 
౧ © 

నాయాజ్ఞ్యనువర్తులై యుందు రని యాసపడి యిట్లు కోరితిని, 

నాయాళ వ్యర్థము చేయకు(డు, బుద్ధిమతీ! మాఅచబ్బాయి 

మె త్తనివాండే, ఏవే కణుగుపదనుగయ్యా లివి, జాగత్తి! అబ్బాయి! 

కానీ ! 

కో__(బుదివలిదరి జరి బుదిమతీ! |పాణ|పియా! (బుద్దిమలిద ( సరి) బుద్ధి (పాణీ 

చం---సనే! మాటలు బాగుగనే యున్నవి, కాని ముఖమందు రన 
మొప్పుట లేదు. రసోదయముకౌనిపాతమువలెం 'బాళము 

నొప్పం జెల్పినతోండనే పనిమయెన దనుకొంటివా ? అందుచేతనే 

నీ వింతకాలమునుండి దీనిమనసును గర౭గింప తేక పోయితిని, 

కో (తనలో) 

గ! ఉవిద వురువరూపము నేొందిశయున్న న్ న 

స్వస్వభావవె ఖరులు వమూ+ర్చంగంబడుట 

౫లచె? కవిత ఛా పూంచలీ+కరణ మొది 

నను గథార్థాదు లన్ని వెన్క _టివికా నె 

చం.._ఊరకుంటి వేమి? మటియొక సారి యనుము, 

కో౬__బుదిమతీ! (పాణ|పియా! 
యు 

చం__చీ! చీ! ఈసారి మజింత పాడై న ేమి? 

కో. (తనలో) 

గీ! మొదలె చేతగానితనయు, + పిదప సంభ 
మం బమర. గార్య మెట్టు ధ్యం$సంబుగాక 

తీరు? మొదల నత్తి, వీదపం 4 దీవ్సకోప 

కలన గలుగ మాట రాశగలదె చు కీ. 

చం. (బుద్దిమలివంక దిరిగి) నీనాథుండు వీల్చుచున్నాండు. సీ వే 

మందువు? కానీ! సిగుపడకు. 

బు_(కోకిలవంక' దిరిగి) నేను నీకు (బాణ్మపియను గాను, 
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చం_ఓనీ! కొజుక రానికొ య్యా! ఇ దేమే? ఈన్నాళ్ళనుండి చెప్పినచదు 

వునకు ఫల మిచేనా? ఇంక నేలయంటుయొద్దనే యేడ్చుచుంటివా? 

అం! అటులు (గుక్లునెట్టుకొని గూచెద వేమి? “సపాాణపి]యను 

గాను యనినదానవ్రు *“కాంగలి నని యన లేవా? ఆతండు నీవు 

కొంచె మెచ్చుతగుగ సమవయస్కు_లేకద ! ఆతని జూచి 

మైనను సిగ్గు దెచ్చుకొనరాడా? ఆతం డెంత చొరవగ మాట 

లాడుచున్నా (డో చూడు! 

కో__(తనలో) బుద్దిమతీ! 

గీ॥ నీ యనిష్టతచేతనే + నేను మొండి 
బారి తగుదు నంచును సిద్ధ4పడితి; సీవె 
నన్ను వరియించునటుల న 4 నాదు మగత 

నంపుంబస బై టంబడీ తల+వంపు గాదె? 

గ్ పుట్టముల బిట్టుకట్టుచేం 4 బురుషుండును, ద 

దితరసకలనై ఖరులచే + నింత యగు; మ 

గమ్మ లిల నెంద జున్నారొ? + యట్టిపోతు 

ము త్తృయిదువులుదున నొక్క-+ముదిత నేను, 

చంజాబుఏమతీ! తిన్న మాటలాడెదవా ( బుగ్గ బొడువ్రుమంటి ఎ "+ 
య 

౧A... 

వసం___ అమ్మా! తొందరపడకుము. పిల్లది. కసుగాయ, అన్నియు నన. 

గలదు. అన్నియు. చేయంగలదు. సమ స్త మిప్పుడే కావలయు 

నని తొందరిపడీన నగునా? శాంతింపుము. 

చం--మగండు సపెండ్లా మనుచు వీరిద్దటు నాకన్నులయెదుట శ్రవణ" 

నందముగ మాటలాడుకొందు శేమో చూడవలె నని నాకు 

గొండంత యాశే యున్నది, 'పెవదానను) ఆమాత)ఏ;) వేడుక నొ 

కంటియెదుట జరుగుటకు నేను నోచుకొనణహాడదా ? 

వసం___ అమ్మా! సిగ్గువదలి చెప్పుచున్నాను, మాతృచేవతవై న సీ 

యెదుట కారే మాటలై న మాటలాడుకొందురు కాని శృంగా 

రపుమాటల నాడుకొందురా ? ఉపనయనములు, వివాహములు 
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కోవెలలో దై వసన్ని ధిని జరిగింపవచ్చును గాని గర్భాధానము 

లట్లు జరుగసీయవచ్చునా ? 

చం___సర్కి సరి, నీవుగూడ మాసపెద్దమ్మకు. దగినదాన వే జాంపరించితివి! 

వసం___అమ్మా ! తమియిపుము. కమక 9మముగా నామెయే యొష్పు 
కొనును. | 

చం. |(కమ।క్ మ మనంగ నేమి? నామొగము! సీమొగము! ఇదివణు కెన్ని 

యో నెలలనుండి చిలుకకు. చెప్పినట్లు చెప్పి చెప్పి పా9ణములు 

విసిగిపోయినవి వమేే యనంగ నెప్పటిమాటమే అబ్బబ్బ! ఈ 
కొంకనక్క_ నానెతురు నావార పోయుచున్నది! నాయెముకలు 

కటకట కొజుకుచున్నది ! బుద్ధిపూర్వకముగం గొని తెచ్చికొనిన 

వీడ. ఏవే? ముంగివలె మూతి ముడుచుకొని యూరకుంటి 

వేమి? పశువా! పశువా! పదునాలుగేండ్ల పడుచవు; పతి 

యక్కలలేదా ? బ9వ్మాచారిణి వగుదువా ? * 

వసం____ఆమెకు. బతి యక్క_అ లేకపోవుట కాకు, మటీయొకొనిపె నామె 

యనురాగము లగ్నమైన బేమో? 

చం__.ఆం! ఆం! మతి యొవ్వుం డున్నాడు ? ఓనీ! నిర్భాగ్యురాలా ! 

ఆతండు నీక బాాణనాథుండు గానియెడల నీకు మగండు మట 

యెవ్న(డు ? 

వసం-__ఇప్పుడు మో రామె నడిగినపి)శ్నము నామెకు. బతిగావలనీన 

యబ్బాయిగారిచేతనే యడిగించిన మంచిది, 

చం___(కోకిలవంక దిరిగి ఊం. ఊం! కానీ! నీకు మగం డెవ్వంకు! ఊం, 

కో_(తనలో) 

గీ! ఎవడు సార్వభౌముని కల్లు. + డవునొ? యొవ్వం 
డేకపుత్తుY(డు నీ కౌొనొ? 4+ యెన్వండు మన 

రాష్ట్రయుగమును మ మ్మేలు+రా జగునొ ?* య 

తడు వసంతుడు నాకు భ4ర్త యగుంగాదె 
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చంఎాఎాకాని! అహబ్బాయీ |! ఊరకుంటి- వేమి ? నీకు మగ జెవ్వం 

డని డాని నడుగుము. 

కోయ(తనలో ) బుద్ధిమతీ ! 

గీ నీవు న న నీ వదృష్ట 

వతి వగుకెకాక్ న నూడం + బరమభాగ 

యు కంగా జేసినావు; 'లేశకున్న( Nec 

గట్టుకొని దిగవలయును 4+ గంగ మనము. 

(వకాశముగ) బుద్ధిమతీ ! 

గీ ఎవనినామము స్మరణీయ + మవుకొ నీకు? 
నీకటామోళి కరు(డై 4 నెగడియుంట 

నెవడు నాకంశు ఘనత రా+దృషయుతుండొ? 

యట్టి నావై రి యెవ్వండొ* 46 యాన రీవె, 

చం_=.నాయనా! నీలోవ మేమియు లేదు. నీవు బాగుగనే యడుగు 

చుంటివి. మొగము కొంచెము పేలవముగ నున్నది కాని. 

బుఎన్ని సారులు చెప్పమంటిని? నాపతి మోహనుండు. 

చం. ఈచిలుకపలు శెప్పుడు నాయొద్దం బలుకోతేదే! ఆం! ఆ మోవాను( 
జెవ్వడు? వ మోహాను(డు? 

కో__మన కారాగృవాములో నున్న మోహనుండు. 

బు=(తనలో) అయ్యయ్యో! నాపతికి. గారాగ్భహనివాసయోగము 

తటస్థించినదా? వో! మోహనుండా! నీవు కారయందు యని 

యుగీటివి. నేను నగరువందు నీకొజు కేక్సుచు బదురాలనే 

యుంటిని కాని నాకంటె నీవె యదృష్టవంతుండవు. అక్కడ నీ 

క్ర త్రగారిపోరును, మాఖుమునుముబాధయు లే కున్నవి. 

చం_...ఆ(గ! ఆం? వాందే? ఆ మోవహాను(డే? ఆ నిర్భాగ్యుందే? ఆ నీచుంటే? 

వమి! బుద్ధిమతీ ! ఇంత బుద్దిలేనిదానవా ? నీకు. గన్నులులేవా? 

మన సున్నడా?+ యుకాయు కవిచక్షుకాతే గలదా ? గుణగ9హణ 

మున్నచా ? మంచిచెడ్డలకు భేద మెజుంగుదువా? ఉర్వీనాథుం 
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జెక్కడ; ఉపషగహాుం డెక్క_డ?! అఖండల నె భవుం డెక్క_డ; అధ 

మాధము( డెక్కడ? సర్పజనపరిపాలనదీకాదకుం డెక్క_డ; శా 
శ్వతాభీలశిమోపాతుం డెక్క_డ? చీ!చీ! ముడుచుకొని మూలగూ 
రుచుండి మూడుసోలల మొక్క_బొన్నలు మెక్కు. మోవానుండు 

నీకు ముద్దులమగ(డా? ఓసీ! అపవితు)రాలా! ఆచార మక్క. 
లేదా? అన్నయమర్యాద యక్క_జ లేదా! అవమానభయముల్ 

నీకు. బనిలేదా? ఆం! ఆం! కారాగ్భహమునం దున్న దుర్మార్లునే 

వలచితివా? 

కో__(తనలో) అమ్మా! అమ్మా! తిట్టకుము. నేనుగూడం గారాగృహ 

మం దున్నవానినే వలచితిని, 

వసం...అమ్మా! కారాగ్భృవామం దుండువారందజును దుర్మార్లు లగు 

దురా ? 

చం. నాకొడుకు వసంతుండు తప్ప-_కాని, యీచండాలునకు నీమోవా 

నునకు( గారాగ్భవాపా? ప్తి యేల యయ్యెనో నీ వెజటుంగుదువా? 

వసం.___అమ్మా ! సెలవిచ్చెదవుగాక ! (తనలో) హృదయమా ! నీవు 
భయపడినక్లే జరిగియుండునా ? అటులే మైనయెడల థీ ఘముగం 

బగిలిపొమ్ము. 

చం.ఎవ తెనో బలాత్కరింప. బయర్నించెన(ట! 

కో_(తనలో) ఎవతెనో యన నేల? నన్నే, 

వసం__పియత్నించుటయే కద ! 

కో___(తనలో) అంతకంకు వానితర మగునా ? నేను రాజకులోద్భ వను 

కానా? అభిమానధనను కానా? నై జకూత్రలీలాకాంతను గానా? 

ఆపత్సమయమున నభిమానావనము. జేసికొన లేక్ పోయిన 

యా(డుదాని బదు కేల? 

చం. పయత్ని ంచుట కాక పోయిన నాపావి సఫలిత మనోరభు. డగునా! 

ఆమె యేమవోనుభానురాలో ! యే మహాపతివతయో.._ 

కో__(తనలో) నీ" కోడలే, 
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వనం. (తనలో) 

న్ హృదయమా ! గిల్లు మని తిప్పి + యిలను గొటం 
ee ౬ 

బడితి వింతకు ముందు; నీ + వడలి యాతి 

పోయి తనుకొంటి తడిమ-టి+నుద్దలాగు, 

కిరలి కందుకమ ట్రుబి+కితివి మం ల 

బు._.-(తనలో) నానాథుండు కోకిలను బలాత్క_రింప. బయత్నించి 

యుండెనుగాంబోలు ! ఆతండు మిగుల మంచివాడే. కాని, 

పూర్వక ర్భ్శపరిపాక మునుబట్టి యిీాజన్మమున నాతని కీదుర్యో 

గము తటస్థించెను. ఆతనిబుద్ధి యింకో నితరకాంతలపై 6 దగిలిన 

సరే యింక నాతని కధమాధమస్థితులు లభియించినసశే, 

యాతండే నానాథు.డు. ఆతని గాదని స్ హేందునై న నొల్లను, 

అట్టిచో వీరా జన నా కెంత? 

చం. అబ్బాయి! ఈచాసి యెవతెయో మెటుగసదువా ? 

కో__ఇంతనీపటినుండియు దానివంకనే చూచుచుంటిని. ఇట్టి "మొగము 

గలదానిని మజియొక్క_ తె నెచ్చటనో చూచిన ట్లున్నది. 

వసంఎచ్చటం గాంచిన ట్లున్నదో జ్జ వీ తెచ్చుకొనంగలరా 1 

క్రో నీ॥ కాంత, జ ప్రి Sam తమ4+యంత తానె 

దేని దగు వురస్కృృతినొ సి4ద్ధింపవలయుం 

గాక రావలయు నని యా+క ర్హణం జౌ 

నర్చ గవితమాదిరిని వె*న్క_కును బోవు. 

బు =---ఈనీతి యజింగినవాండవు న న్నేల యాకర్దింపం దలంచిలివి ? 

చం---పండ్లూడంగొ క్రైదను, నోరు మూసికొనుము. నీ దొగజన్మమే యని 

సిగ్గులేక మాట లాడుచుంటివా ? 

కో__(తనలో) పీసీ ! వెల్టీబుద్ధిమతీ ! 

గీ వను నీవంటిదాన నం 4 చెజు వీవు, 

నకు మోహను.పైె బు, 4 నాకు నల వ 
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సంతుపు ; మనలను జోడు 4 సలుపందలంచె 

నమ్మ! ఆఅోటిని దిరుగలి+దిమ్మునట్టు. 

చం---నాయనా ! ఈదాసిని నీ వెప్పుడు చూచి యుండలేదు. 
é 

కో_దీనిని జూచితి నని చెప్పియుండ లేదు, దీనివంటిదాసిని. 

నసం-=--(తనలో నావంటిదానీని నీవేకావ్రు ప్రపంచమున నెవ్వరు 
ఇవరాచియుండరు. 

గీ! లోన మగవాండు రాజబాళ+లుండు; ముకి 

నాండుపడుచు, బానిస; యెంత 6 యంతరంబొ 

పక్కి లోనికి వండతా+ భావమునను 

గొజ్జకంచును ఖరతరా+ఘుండ నేనె, 

కో___ మొగముతీ రిడియీ, రాతి) భాగము కావున బాగుగ జెప్పంజూలను, 

చం___ దాని నెక్క_డం జూచితివో ? ఎప్పుడు చూచితివో ? అదిమాతి 
మిది కాదు. వలన____ఇది మావుట్టింటివారిచే నా కరణమోాయ( 

బడిన ముసలిదాసికి సన్ని హిత బంధువ(ట,. అదియే దీనిని బాగుగా 
నెణుంగదు. నిన్ననే వచ్చినది. తెలివిగలది. నాకు విశ్వాస మగు 
స్థానమునుండి వచు టచే దీనిని సీవ్రకూడ నమ్మువచ్చును. చిన్న 
రాణికీ. జిన్న దాసి యుండుట యావశ్వ్యక మని బుదమలికొజుకు 

దీని నుంచితిని. వదీ? అనిర్భాగ్యురాలికి రాజ్ఞ యోగముకూడనా! 

నిశేపమువంటి చక9వర్షిపుత్తుంండు.__రూపవంతుండు--యావన 
సంపన్ను 6 డు.__విద్యావంతుండు..._ధిశాలి.__నాక ఏఎరురుండు.__ 

వనయథధురీణుండు.__ సుగుణనంపన్ను (డు_ మాతృ్ళవిభేయు(డు_ 

వరింప మూతిబిగించుకొన్సి యెడమొగము పెడమొగము బెట్టు 

కొని కన్నులు చిట్లించుకొని పెదవి విరుచుకొని కోతివలె నిగి 
లించుచు, సిగ్గులేక_ మ ర్యాదలేక_.డా ర్భాగ్యుని__అధముని__ 

ఎందణు చెలులనో చెజంబట్టి, తాంజెజంబడిన పాపాత్ముని 

వలచి__వలచి..చీ ! దిక్కు_మాలినదానా ! నీ వెక్కడనుండి 
వచ్చితి” ? సీబుద్ధి బుగ్గియగువజకు మాటునా 1 
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వసం... అమ్మా! శాతింపును. 

చం... ఇదివటకు కాంతించితిని. ఇప్పు డెక్క డి కాంతి ! ఆమపహోరా కేగి 

_నాండుు శాంలినొందలేదా ? ముద్దుముద్దుగ నొడిలో. బాలు 

(చావు మూండేం ధ్రకొడుకు ముక్క -లై పోవ సఫాంతినొందియుండ 

లేదా? అయిన 'దేదో యొనది. ఈపె న వానిమూలముగ. గావుర 
మిదం దలంచియుండి వాని నొక్క._యింటివానిని జేయంబియ 

త్నింప్క నందుల కీ బానిస యంగీకరింపకపోవలయునా? నిర్తావీ. 

ణ్యముగ దిరస్క_రింపవలయునా 1 పెంచిన "పెద్దతన మైన జూప 

వలదా? ఇంక నే నెట్లు శాంతింతును ? 

కో__అమ్మా! మూండేండ్లకొడుకు ముక్కలై పోవంగ నంటివి_అ "దేమి? 
ఆతండు సార్వభామరాష్ట్రమునం గారాగ్భవాబద్దుం దై యున్నా. 

డుక్దా ! 

చం ఉన్నా(డు; వ వులివాతనో! ఏ నీటిగో(తనో ! 

వసం (తనలో ఇచ టనే నీవిక (నే యీ నిర్భాగ్యు. డున్నాండు. 

కో__అమ్మా ! ఆశ(డు మరణించినట్లు యథార్థ వార్త లేవియు రాలేదు 

గద! 

వనం.(తనలో) ఒకసారి మరణించినట్లు కాదు. 

గీ! ఎపుడు నాపొణ మగు కాంత 4 యే” నపుడె 

చచ్చితిన్సీ తల్లి ననుం జేరి + చచ్చె కొడు క 
టంచు విలపింపం జచ్చితి; + నకట! మణుల 

జగలికే ముట్టమొదటనే + చచ్చినాండ. 

చంటాఇంక నెక్క._డి కొదుకు? ఎవు డడ్డాలనుండీ జారిపోయెనో యప్పుడే 

యాన వదలు కొంటిని. ఇంక నీ వెల్ల యేమి? 

వసం. (తనలో) బుద్ధిమతీ! వేను జీవించియున్నట్లు నీ వెజుంగుదువుగదా! 

నీవై న జెప్పరాదా ? 

చం... ఈయవశకాళశమును దీసికొని మనరాష్ట్రమున కాసపడి “నేనే వసం 

తుడ్క నేనే వసంతుండి నని దొంగవేవములు వె చుకొని యింక 
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నెన్నరై న నిటకు వతురు, ఇప్పుడు రెండవరాష్ట్రముకూడ మనకు 
సీదించిన చాటచే మజీంత యాసపడీి వత్తురు, నేనే వసంతుండ 

నని వచ్చినవానిని, వాండు వసంతు. డని స్థిఅపజుచు వానిని 

నాసెల వక్క లేకయే తుపాకిని వేయు మని నేను నిన్ననే 
ద్వితీయ సేనాధిపతికి నా జ్ఞయిడితిని, 

(తనలో) అందుచేతనే నేన్స సిగ్గుమాలిన వేసమును ధరించి 

రూపుమాపుకొని యి ట్రుంటిని, 

కో_-హారిహరీ ! అంత దారుణమైనయాజ్ఞ నేల సేయవలయును ? 

వనం. (తనలో) సెబాన్ ! రాజపుతా ! 

అ॥ వె! నాకు వెరి వీవు + నాతల్లి యగు నీమె; 

యంతకంకు నీవె 4 యధికక్ళపను 

గల్లువాడ వె తి! 4+ కాలమూ! నీచర్య 

లింత వె పరీత్య + మెనెసె నేమి? 
లు i 

ఆఅ! వె। తల్లియెన నేమి? 4 తండియైనను నేమి ? 

పుత్తు డధికుం న 4 ముజేయుచుండ్యు; 

కాకయున్న సుతుండు + గాడు మా కను మవో 

కలియుగంబు వచ్చెశగా దె! యిపుడు. 

చం___అబ్బాయోా ! దారుణమెనయాబ్హ యని నీ నిప్పు డంటివి! అట్ట 

వాడు తటస్థం దినయెడల రాజ్య మెంత కల్లోల మగునో చిన్న 

వా(డనెన నీ శీమి తెలియును? ఊరకుండుము. 

తకం) అట్టవాం డీప్పు డీచ్చటనే తటస్థించినాండుక దా! వమి 

యగునో చుంచెదముగాక! 

క్రో. (తనలో) రాజ్యము కల్లోల మైన పా, ప్శపంచము తల|కిందై న 

సరే, వది యేమెన సరే, నాకు వసంతుండే కావలయును. 

చం---వాహీనీ !, చూడు! మన మేదో పిచ్చ; పాటి, కష్టము, సుఖము 

మాటలాడుకొనలగ(_జూడు ! తాను మూతి ముడిం బెట్టుకొని 

సరొసలాడుచు6. [బపంచమునంతను దానే యుద్దరించున ట్లన్నది, 
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అబ్బ ! ఇంత యొంటరియెత్తుదాని నే నెచ్చటను జూచియుండ 
లేదు. 

వస ౦ బుద్ధిమతీ ! ఏల నీగ్గు! ఇక్కడ నీమగండు తప్ప మన మంద 
ఆను కాంతలమే కద! పీకు సందేహ మేల? 

కో_(తనలో) మగనిగూడ మగువలలోనే చేర్చుకొనుము. 

చం___సిగ్గందు వేల? తగుమా|త్రవుసిగు నగయీ. సిగ్గు కాదు. నాల్మిము 
చు ఎందనము----- "పెంకి శుతి.__కజ ఆఅపడి__.మొండివేసము..ఎందు 

లకు? ఎందులకు? ఇంకను నే "నీదో తెగతెంపులు. చేసికొన 

దలంచుకొంటిని, నాయనా! ఈ బండను మజయుొుకసారి కదిపి 

చూడు. ఇటో యటో స్థిరపణుచుకొని మణి పోయెదను. 

వసం__అమ్మా ! ఈ బొమ్మల పెడ్లితో స్ శీమి ప్రయోజనము ? 

చం---బొమ్ములసెండ్షి యెనం, గావలసిన జే మున్నది ? మన యిష్టత 

వచ్చిన బొమ్మను మరియొక బొమ్మతో. గూర్తుము, ఇక్కడ 
నట్ట యవకాశ మే మున్నది? అమ్మయ్య ! ఈ గయ్యాళి నేను 

'జెప్పినట్లు వినునా? ఈరాకాసి నామాట లత్యముసేయునా 

ఇటు చూడుమన్న నటు చూచును. ఇటు తిరుగు మన్న నటు 
మూతి తింప్పును. ఎంత స్వతంత్రత ! ఎంత చండితనము ! ఎంత 

మూర్షత ! ఎంత మోటవాక్ము ! 

వసం అమ్మా ! నాకు. చెలియక యడుగుచుంటిని, ఈవివాహామువ 

లన సుఖ మెవరికి ? 

చంటనాకు, మణ యెవ్యరికి 1 నీకు మతి లేదా? అటు లడి7ద పల? 

వసం___ఐమ్మా ! అనందర్భముగ లేదా* అటు లనెద వేల? 

చం.__ఆ61! ౪! అసందర్భమా ! నావయసు వల్లకాడై , నాదాంప 

త్యము దగపటల మె, కాటికి గాళ్ళుచాంచుకొొని యదిగో | 

యిదిగో! యన నున్న నాకు జిలుక్క, గోరువంకవలెం బలుకు 

లాడుకొనుచు, ముద్దుముగ్గుగ ముటణియుచు, “కీ కా?” యని 
కెరలాడుచు క్ రిద్దణుండల నేను జూడంగోరుట యసందర్భమా? 
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పగి యాలాపములు, అల్లరులు, “ఆం ఊం లు విని శే నామో 

దింప వాంఛించుట యసందర్భమా ? 

వసం... అమ్మా! కోపపడకుము. భార్యాభర్తల సమాగమము ముందుగా 
మూలనున్న ముసలిడాసి ముచ్చటకా ? 

చం... సరి. సరి, కొడుకు, కోడలు గూడి రని మేము కొంతుక కురిపోసి 

కొని చావవలసినదా యేమి? ఈపాటికి నోరుకట్టిపెట్టుకొనుము. 

నసం__-అమ్మ ! కోపము వలదు. అన్యోన్యానురాగము లేని సతీవురు 

షుల( గూర్పుట తప్పుపని, ' 

చం__.అన్ఫ్యోన్యానురాగ మని యిపు డొకకొ) తమాట చాపురించినది. 

మా అబ్బనా. డెజటు[గము, మాతాతనాండెజటు/[గము, ఈ విచి 

తము ఈవిపరీతము.._ ఈలోకవిరుద్దత._ పెండ్లి చేసుకో 

యనుసరికి నోరుమూసికొన్సి కిక్కురు మనక, చచ్చినట్లు చేసికొ 
నుటయేకాక యెొప్పువై న నెబుగుడుమా ? ఈశవభిమలు.___ 
ఈజాణతనములు_ ఈయనో్యోన్యాను రాగ ములు. ఈయ భి శవ 

నాగరికతలు ! అన్యోన్యానురాగము లానక యౌాపోసన మైన 

తరువాత కలుగ గసూడదా ? ఒకరిద్దణు సంతానము గలిగిన 

మిోందట6 గలుగం గూడదా + కలుగకపోయినమాతఏము బాధ 

యీమున్నది. మాయాయనకు నాకు “హారీ” యన్నవజకు రాగ 
మార భించినట్టు కనంబడనే లేదు. తేదని కాపురములు చేయ లేదా? 

వీల్లలం గనలేదా? చానిలోపము చేతి క్షమా ? నోటికడ్లమా ? 

కో__(తనలో) నీవోేటికిం చేతికి నేమియు నడము లేను. 

వనం__(తనలో) ఆహో | ఈ మెయజ్ఞూనము పరిమితి లేక పికాశించుచు 

న్నది. (పికాశముగ) అమ్మా! బుద్ధిమలి కీ రాజబాలునిపై నను 
రాగము ౫లిగినపిమ్మట వారి. గలుపవచ్చును. అంతవణకు వేచి 

యుండుము. 

బు=(తేనలో) అది స్వప్నవా ర. 

చం__క౦మక )మముగా నదే కుదురు నని నేను జెప్పియుంటినిగాదా? 
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కో_(తనలో) Sy మము గుదురుట కిది యేమి రోగమా? 

వసం---నామనవీ విని వారి కనురాగము కలుగువటజకు నీవు తొందర 
పడకుము. 

చం. పేమములు గలుగువజుకు సంబంధములు వీంటటలు "పెట్టుకొని 

కూరుచుండునా? అన్నపు డెల్ల రాజస .బంధములు తటస్థపడునా? 

వసం... రాజసంబంధమే కాని సమకూడిన ఏలులేదా ? 

చం___వీలున శెక్క_డికి? బాందునం బుస్తెను గట్టుకొని కూరుచుండినం 
గొట్టువా "రెవ్వరు? కాని అపు నమన. గల్లు లాభము లిన్ని 

యని చెప్పందరమా ? ఒడలు పట్టినన్ని నగలు! వేలకొలంది జల 

తారుబట్టల పెళ్లైలు ! అపు. మడుంగులు ! “ఆగ! యను 

సరికి గడగడలాడు నాశి9తులు! అంతఃపురమున పవొాంసతూలికా 

తల్పములు ! మణుంగులకొలంది వెండిబంగారములు! గజములు! 

కంఖాణములు! కంచరగాడి'దెలు ! కాలి కొక్క_దాసి! కరమున 

కొక్క_దానీ ! కణువున కొక్క_దాసి! తెౌపలా ! పోగాలమా | 

నిశే పములాగు ననుభ వింపలేక_. తెగనీలుగా ! అం! 

వనం._అనుభ వింప(దగిన వస్తువులు ననంతరారనత్వమునే చెప్పితివికాని 

దంపతులనుఖముమాట చెప్పవెతి వేమి? అమ్మా! భర్తను నిర్గ 

యించుకొనుటలో స్రీకిం సొంత స్వాతంత్యూ ముండ6దగు నని 

నా యభిప్రాయము. 

చం..._-ఇదిగో! ఆసంబర మెనది కాదా? ఆ యవశిష్టత దీరినది కాదా? 

వరినది! ఏరినది! మవోచకివ్టయైన మగనినీ_కడుపునిండినకాం 

తుని.._.ఆ(! వలచినది! పేమించినది! సర్వస్వతం[త్రతచే మోహిం 

చినది!.___.బండ్లులాగు బానిసను.____ఎస్నికాంపురములో దిబ్బలు 

దీర్చిన విటాధముని..ఆ(! ఆం అమ్మగారికి గాళులకు గొలుసులు 

లేకపోయిన నయ్యవారికి గలగలలాడుచున్న యినుపగొలుసుల 

సింగార మున్నది! అమ్మగారికి. జేతికి. దొండపుగొలుసులు లేక 
పోయిన నయ్యవారిచేతులకు బొండగొలును లున్నవి! అచ్ము 

గారి కంతఃపురనివానము లేకున్న నయ వారికి? గారాగృవాని 
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వాస మున్నది! అమ్మవారికి గృవహానంచారమున దానదానీజను 

లు లేకున్న నయ్య వారికి గామనంచారమున ననేకదాసజనపరి 

వార మున్నది ! ఆం! నమృద్ధి! ఇక సుఖమునకు లోప మేమి ? 

అయ్యవారినెతిపై మట్టితట" ! అమ్మవారినెత్తిపై 6 బేడపట్ల!.._ 

ఇదిగో! న్వతం(తతాఫలము. న్వతంత్రత చట్టుబండలై నది! ఇ వాపి 

సీ ! నీ వీవిషయమున నాతో నింతవాద మేల చేసెదవు ? ఇంక 

నోరు మూసికొనుము. జాగంత ! నీవుకూడ మా పెదమ్మవలె. 

జదు 'వేడ్చితివా యేమి ? 

వసం... అమ్మా ! తమింపుము, (తనలో) 

గ్! తనకుం దోంచదు, బోధింప + వినదు, స? 

కొంబునను మొండిపట్టు బిం4కముగ6 జట్టు 

గద; యబలయు నరిసెలపాశకంబు ముదురు 

కొలందిని గొలటుక రానట్లికొయ్య గానె? 

చం. నాయనా! ఏదీ! యింకొకమాబు దాని నూయి చూడుము, 

వదో నాయిప్టము వచ్చినదారి. (ద్రొక్కు-దును, కాసీ! వేగం 

గానీ! నాపాణము విసిగిపోయినది. 

కో (తనలో) వారివారీ ! 

గీ! ముదుసలికి నుచితత లేదు; + బుదివుతికి 

లేదు వలవు; మగతనము 4 లేదు నాకు; 

నింక బపంచయాతగ జరుగు 4 పుట్టు మాకు ? 

మూండులేదుల యె దే పత మునకు(బోలె, 

పకాశముగ,.” /(బుదిముతిని నమోాపించి 

ఆ॥ న్ Bs + భయపడి నే sa 

ముద్దు చెక్కు. ల్ల + వుడుకకుండC 

బోవగలనె? ముండ్ల+పోటున కల్కి! గు 

లావిపూవు నెవండు + లాగకుండు ? 

(బుద్ధిమతిబుగ్గలు నులుమగం గోకిల వేయి వాల బుద్ధిమతి 

యాభేతిని దనయెడమ చేతితో (దోయును.) 
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బు---ఆ6! అం! జే నేమి సె ఏరిణి ననుకొంటిరా ? 

చం....ఆయగు, ఆయ, ఆమట్లున కాగు, ఏమో! ఆతండు చేసినత 'స్పేమి! 

ముద్దుముద్దుగ బుగ్గలు నులుమంబోంగ నింత యాగడమా? ఇంత 

యల్లరియా ? ఇంత గయ్యాాళితనమా ? పంన్లు విజుగం బొడిచిన 

* యెడల నీకుం దగిన బుద్ధియే వచ్చియుండును, 

బు..అయ్యా ! మిరు మపహోరాజులరు. సర్వనద్లుణ సమలంకృతులు. 

నమస, విద్యా పారంగతులు, అయినను మాపై నాప్రేమము 

(పనరింపలేదు. శ్షమింపుండు. నేను వలసీన యాతం డధముండే 
కావచ్చును. ఐన నా కాత(డే ఘనుండు, ఆతం డనాకారుండే 

కావచ్చును. కాని నాకంటి కతండే మదనసముండు, ఆతడు 

మోాదృ్భప్టి చేత నేరీతిగ నుండునో యది నా కావశ్యము కాదు. 

ఆతనితో జోక్యము నాకుకాని మికుకాదు. ఆతని కరమైన 
యీాజేవామును మిరు స్పృసింప( (బయత్నించుట న్యాయమా! 

మిరు సర్వమును చెలిసినవారేకద ! 

కో (తనలో) ఆహో ! ఆడుది యన్న నిదియే. అనురాగ మన్న దీనిటే. 
ఆహో! భక్ర్తునియవ్యాజభ క్రివలె నీమె భ_ర్రనురాగము పకా 

శించుచున్నది. 

చం. (ఉన్సు రనుచు) ఓసీ! చానిసా! వ మంటివి? ఇటు చూచి 
చెప్పుము, 

బు_అమ్మా ! 

చం.లఅదిగో! ఆవంకకఠకూంత కూయవలదనేకాదా మొన్న నెల్తి వాయ. 

గొట్టినది. 

వసం. (తనలో) హారి వారీ! . 

బు నేను మోకు గోడలనై నను మిోపరిచర్య చీయుటకే కద! నేను 

భృత్యురాలనై యంతకంశు నెక్కు.న చేయుదును. నన్ను 
తృమింపుము, 
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చం___నీవు నాకోడలవు కాకుండిన యెడల నిన్ను నాకొంప నుండనిచ్చె 

దనా ? నీసీవ నంగీకరింతునా ? నీనోానాభిమానములు దక్క. 

నిచ్చెదనా ? నీగొంతు. గోయకుందునా ? ఆం! ఎంతభయభకులు 

లేని పవ _రృనము ! నిర్భాగ్యు రాలా! నోటికి సిరిలేక, యొడలికి 

సువర్ష భారవహనయోగము 'లేక్క కంటికి మవోవె భవదర్శన 

యోగము లేక నె త్తిప నినుపగజ్జలతల్లి భాగవత మాడ నీకు 

మంచి బుద్ధి యేల పుట్టును? అధమా! పిశాచీ! చండాలినీ! 
(కొట్టును.) నేంటి రాతియమొదలుకొని నీకె దుదినములు మితినిచ్చి 

తిని. ఆమితిలోపుగ నీవు నాకొడుకును జేసికొన నంగీకరింపవల 
యును, లేనియెడల నాజవదిన ముదయమున ని న్నురి తీయిం 

తును. నిశ్చయముగ( జెప్పుచున్నాను, జాగ త్త! బాగుగ నాలో 

చించుకొనుము. ఇతండు నీకు మగడు; ఈ రెండురాష్ట్రములు 

నీవి. అదిగాక నాయొద్ద నున్న వస్తుసమూవహామంత సీది. బాగుగ 
నాలోచించుకొనుము. పో. ఇంక లోనికిబొమ్ము. 

బు__నేను సెలవు తీసికొందును. (కోకిలవంక దిరిగి) అన్నా! నమస్కా_ 
రము. (నిష్క._మించును 

చం__చీ ! నీమొగమిోడ్వను ! నాయనా ! నీమనసు వియుగునట్టు కూడయ 
చేయుచున్నది. జాగ9త ! నీవు నీయతఃకరణవృ ల్తిని మార్చు 
కొనం౧హాడదు. అది నీకు భార్యకాక తప్పదు. 

వసం. (తనలో) అబ్బ ! (పాణము విసిగినది. 

గ్ ఇరుగుపారుగిండ్లకలవోల  కింటిలోని 

కుంపటులకు, సతీపతు 4 ల్లుడుచుఖైద 

ములకు, బదునాల్టుపాళు లీ4ముసలిముండ 

గమియె నిశృయముగ మూల+కారణంబు. 

చం.నాయనా! నే నింకం బోయి శీయనింతును. వాహినీ! బుదముతికి 

బుద్ధి వచ్చినదనుక వివాహ మావి యుంచవలయు నన్న మటి 

యొకబాధ యున్నది. 

వసం...అది యేమి? 
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చంజావీవాహో మైనగాని పట్టాభిపే.కళము సేయరాదు. పట్టాభి పేక 

మెనగాని వ)జలకు శాంతిగలుగదు. ఇది మహానాధ్యసమయము 

గ నున్నది. సార్వభౌముని రాష్ట్రముగూూడ. మనదానిలో6 జేరిన 
దని బుజములెగుర వె చిన లాభములేదు. దాని ననుకూలముగ. 

బరిపాలింప వలయును. అముసలిరా జిక్కడ నున్నాండు,. ఆతని 

విడివింపందలచి కాని, నాకుమారునికి పహోనిసేయ.ందలచి కాని, 

యనేకులు కుటిలు సేయవచ్చును. ఈనినపులులవలె చేనాధి 
పతు లతిదాహముతో నున్నారు. ఏమియు. దోంచకున్నది. 

వసం__-అమ్మాూ ! ఎందజు మగవాండ వ్యవహార మన్న మివ్యవహోర 
మున కందునా ? 

చం. (నవ్వుచు) అలాగే కొట్టుకొని వచ్చుచున్నాను, నాయనా ! నే 
నింక బోవలయును. నేను వాహిని నిక్కడ నుంతునా + 

కో__ఉంచిన( బమాద మేమి? 

చం. వాహినీ ! సీవు జాగరూకతగా నీతని గనిపెట్రి యుండవలయును, 

వీవనతో విసరికాని పాదములో త్తికాని యాతని నిదురపుచ్చ 
వలయును, 

వనర నె, 

చంఒ--నాయనా! నేను బోవుచుంటిని. జాగత్త! 

(చందిక పోవును.) 

కో__(మంచముసె శయనించి తనలో) 

అ వె। అమితేవిభవ మున్న + నప్పుకపుడు కష్ట 

మొ .1లుగకుండ € సుకము లేదు; 

లలితలలిత మగు త+లాడపై నను జేతి 

యడ్డు లేక నిదుర 4+ నందలోలమె ? 

(తలాడపై 6 జేవె చును.) 

(|పకాశముగ) వాహీసీ! కుడిక న్నదిరిన నేమి ఫలము? 
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వనం... మగవారికి మేలు. 

కో___ఆండువారికి? 

వసం.__కీండు. 

= వారు నాండువారు గానివారికి ? 

వసం (తనలో గీ ) న న్నీత(తు గుర్తుపట్టి తడితో యేమి ? ((పకాశ 

ముగ) మహో(పభూ ! స్రీ వురుషులుగూడం గానివా రుందురా ? 

రోగ్! మూలిపై ( గోరమిోసాలు + మొలను గతి 

లో? చిజికిగుండె గలయమ్మ లు భువి చెంద 

లో పయింటమాటునను గఠి4నోగ్ళవాదయ 

ముగల వేడియయ్యలు నందఃజుగోద ! వెలది! 

వసం (తనలో) ఈతండు నావికృత'వేవమును, గఠినవ్యాపారము 

బసిక ట్రినట్టు చెప్పినాండు. 

కో_--(తనలో) వా! వసంతా! ఎచ్చట నుంటివోయి ! (పాణనాథా |} 

ఆ॥ వె! నిదుర బోవనుండ + నీస్తరణం బగు 
నిదుర లేచునపుడు + నీస్మరణమె 

నిను స్మరియింపనట్ల + నిముసంబు లే దయ్య ! 

కష్ట పెళ్ళై చేల? 4 కరుణ లేక, 

హో! వసంతా! (నిదురించును.) 

వసం._అయ్యా! అయ్యా!-_-పలుశకున్నాండు. అప్పుడే నిదురప క్వైను 
గాంబోలు! హో! ఎంత యదృప్రవంతుండు! 

గ కల్పకములొ, మాసంబుళొ + గడియలొ యుగ 

ములొ, గడిచెం; గోకిలాచంద9+ముఖిని బాసి 

రుచి యెజుంగున్ను నిదుర యె+బుంగన్వు నొడ లె 

అుంగ; మిన్నును మన్ను సబుంగ; నకట!, 

_ హా! కోకిలా! పా)ణకాం7₹౮! 

న కారయం దుండి ని న్న + మాటు దినము 

నకు6 గన్న ద పీలేక యళ4నవరతంబు6 
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గాంచంగా నెంచి యీపాట్లు * గాంచితిని దు 

రాళ పూర్వమున్మ్నూలనం+వా ర్టకాజె? 

నీకొజకే నే నిప్పు డొకపనిం జేయవలసి యున్నది. 

గీ! యామినికి. గాంచి యీవేళ్య + యఖలజన్మలు 

కరము లెద జేర్చి వోయిగా. ౪ గాంతు) నిదుర; 

పశ్చిమార్గగోళముతక్క._ + పరమభాగ్య 
హీనసార్వభాము(డ నైన 4 నేనుదక్క-. 

గ్॥ (పకృతి యొడ లెజుంగని మహో+వస్థ నడం, 
భయదనిశ్శబ్దతాదళ + పర్వొ నెల్ల 

యెడ; నితభి చిన్నగుబుక్క నా 4+ వెడ గుసగుస 

లు, గడియారపు టిక్కు_లే + మిగిలం గాని, 

గీ| జపము చేసెడువానికి 4 జనరహస్య 

వధ మొనర్చువానికి నీ య+వనరమె తగుం; 

గోకిలానామజపము చే4కూణ నెవుడు 

జనవధముకూడ నిప్పుడు 4+ సంభవించు, 

గ్! ఖడ్గమా ! యట నిదురించు + మ్యాపతీందు? 

హృదయమున ! ఖసుక్కున దూటి $+యేగవలయు 
హా సమా యలవాటు 'లనట్టిచాన 

వైన దయయుంచి వడ(కకు 4 మంతీ వేపు, 

(చిటిక వేయును.) 

హో! కోకిలా! హా! కోకిలా! (|పక్కొ-ను సమిపించును) నేను 
బరమసాత్వికుండను, నామహాపా9ర బ్బముచే నీపని. జేయవలసి 

వచ్చెను, 

గీ! అదె? కను ల్మూసి శయనించు; + నదె హృదయము 

ఖడ్గమా! ముగింపవలయు 4 తీణములోన, 

ఇదిగొ! గుటీచూడు! జాగత | 4 యింక నేను 

గనంగంజూల౧; గనుల మూసి౪కొనెవ; నిదిగొ! 

(పొడుచును.) 
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కోవా! హా! వో! ఎవ రక్కడ ? నన్ను. జంపుచున్నారు ! అయ్య 
య్యో! నతురు. అదిగో! పటుకో! పటుకో! 

తి A) లు 

(ఇద్దజణుభటులు పివేశించి వసంతుని బట్టుకొందురు.) 

భటులారా! రాజహత్యను సంక ల్పించుకొనినదీని. గారా 

. గృహమం దుంచుండు (తనలో) అమ్మయ్యా! నే నింక 

మాయమ్మ యొద్దకు బోదును. (నివ్మ_మించును.) 

వసం. (తనలో) 

హా! ఈ పయత్నముకూడ విఫల మయ్యెనా? విఫలము కాదా! 
కంటితో. జూడలేకపోయితిని, చేతికి బింకము లేళఠపోయెను" 
కారాగృహపివేశ మిది నాకు ద్యితీయపర్యాయమా? 

గ్] పాణపదమైన కోకిల 4 పాలీపోయె; 

గన్న తల్లికి గొడుకును + గాక యుంటి 
నాదుకోటలో దాసి నై +నాండ నేనె; 

యిది విఫలమయ్యె; నేమెన $ నింక నేమి? 

వో! కోకిలా! * 

(నిమ్మమించును.) 

ఇది తృతీయాంకము. 



— క్షా 

[పి'దేశము.....శీీవురమునందలి వీథి] 

(పివేశము.._.గోపాలుండు) 

గోజలఅబ్బ! వమిపిజ! ఈజను లంద జురికంబములయొద్ద కే పోవుచు 
న్నారు కాంబోలు! ఆహా! ప్రక ఎకి యెంతవిపరీతముగా నున్నది! 

న్ పరులసౌఖ్యముకం'కు నా(పదయె యధిక 

సుఖకరము నరునికి; సౌంత + సుఖతం దనకు. 

గలముదముకంకు నితరుల 4 క పక లన 

గలుగునుఖ 'మెన్నొమడుంగులై + వెలయు; నకట. 

సీ రామభ దాం! 

రామ. (పవేశించి) ఎందులకు. బిలిచితివి? త్వరగం అ నేను 

వేం బోవలయును. 

గో___ఇంకం దొందర లేదు. వ్యవధి రెండుగడియ లున్నది. 

రామ---జను లనేకులు చూడం బోవుచున్నారు. ముందుగ వెళ్ళినంగాని 

తగిన స్థలము లభింపదు, 

గో_తేగినస్థలము మికు. జిక్క_క పోయినను వా రున్నతస్థలమున నుం 

చంబడుటబేం మోకు బాగుగ గనంబడుదురు కాదా? 

శామ.__.నాకు వారు కనబడ నక్క_ట లేదు. వారిమాటలు నాకు విన 

బడ నక్క_జ లేదు. 

గో._శక వారిమాట లే మున్నవి? 

రామ.____ఉరికంబములపె వారి నెక్కి_౦ంపకముందు వారు చేసిన తే ప్పుది 

య్య యట్లు “చేయుటకు. గారణ మేమియో, వారి. జంపకుం 
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టకు. దగినబలవత్క్మా_రణ మేమెన నున్నదో వారివలన రాజు 

గారు తెలిసికొనెద రట! 

గో__నికు విధింపంబడకముందు జరుగవలసిన యీావిధి యిప్పు డేల ? 

రామ_ఏలయని న న్నడిగదవేల? పోయి సర్వస్వతంతఏయగురాణి 

గారి నడుగుము. ఉరిదీయుట చిరకాలముననుండి యుదయమున 

నాచారమై యుండంగ నిప్పుడు దీపములు వెట్టినతరువాత నేమి? 

గో__రాణిగా రె న నేమి? వెనుకది ముందు ముందుది వెనుకంజేయ' 

దగునా ? 

రామ._సరే తగదయ్యా! వ్య త్యానముగం జేసిన వారిని దప్పుపట్టువా 

"ఇవ్వరు ? . 

గో__ఎవ్వ శేమి? తప్పని ఘోేవిఎచుచట్టము లేదా ? 

రామ---చట్రమున కేమి ? నోరా ? చేయియా? చట్ట మనంగ నీకు నాకు 

గాని కన్న బిడ్డలను జంపు ఘనులకు. జట్ట మేమి ? 

గో_-కన్నబిడ్డ గాదులే, పెంచుకొన్నది. 

రామ_-ద త్తవు త్లికను జంపుటవ ధర్మశాస్త మంగీకరించును గాం 

బోలు ! వమిటో ! ఈదినములలో మంచియెమి ? చెడ్తయేమి ? 

మవోకలి పివేశించినది. ిగనుతెబచుకొొని నోరు మూసికొని 
yO 

చూడవలసినచే కాని 

గో__ఆమె చేసిననేర మేదియో ? 

రామ._చిన్న రాజుగారి పిక [లోనికి రానన్న దంట! 

గో__నే నన్యధా వింటినే. చిన్న రాజుగారిని చాకుతో. 

రామ.__.అది వేటు. అది యుక్క_దాసికొ త్తదాసి_ 

గో-__-దాని కెంతదుర్చుద్ధి ! గ 

రామ..-అట్టి నూతనపరిచారికను జిన్న రాజుగారి నిదావస్థలో నుంచుట 
కంచు నెక్కువదుర్చుద్ధియా ? 
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గో___అటులై న నిప్పుడు జరుగు (స్ర్రీవధములు రెండా ? 

రామ..._ఆ ! రెండు; వురుషవధములు చెండు. 

గో_వురుములు ! మోహనుండు, రుది'చేవవర్మయేకారా | 

రామ.._బెను. వెరసినాలుగు, ఇప్పటివటుకు, 

గో_.-ఇప్పటివజ కనుచున్నా వేమి? . 

రామ.----తీర నక్క_డకు నెళ్ళినతరువాత రాణిగారిబుద్ధి యెట్లుండునో ? 

ఎవరియాయు వెటు లుండునో ? 

గో. తెలివితక్కు_వమాట లాడకు. వమియు లేకుండ వారుమాతిము 

చంపుదురా ? 

రామ...ఆసంగరతి నే నెజబుంగనా ? ఉరితా డుండవలదా ? కానినీవు 
కూడ రావా? 

నో. నేను రాలేను. 

రాము---వల ? 

గో__నే నట్టి ఘోరకృత్యమును జూడ(జాలను. 

రామ నేనుమాత”ము చూడ(లనా ? 

గో__అటులై న నీ వేల పోవుచున్నావు? 

'రామ.___మౌాపిల్లవాండు తాను జూచెదనని పోరు పెట్టినా(డు. ఎవరి 

నై నం దగుసావోయ్య మిచ్చి నే నింటికి. బోదును. 

(తెరలో) రామభచాి 1 ఇంక రావేమి? రాజుగారు రాణిగారు 
మొదలగువా రందజును వెళ్ళినారు. మాడు! చూడు! సంస్థానపు 
వై ద్యునికొజకు నిక్క_డ వెదుకుకొనుచున్నారు. ఆతం డక్కడ 
నున్నా(డా ? 

రామ_9క్క_డ' లేందు. నేను రాను, అయ్యా | మిత)మా |! ఆగంగ 

రావిచెట్టుకి)ంద మౌాపిల్లవాని నుంచితిని, వానిని నీతోం దీసికొని 

వెళ్ళి మజల జాగ త్తగ నింటికిం దీసీకొనివచ్చెదవా ? 
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గో__ఇప్పు డక గాడ్ వైద్యు! డేల ? 

రామ... వై ద్యుండు లేనిచోట చా వెట్టు సంభవించును ? 

గో___ఇప్పు డక్కడ వై ద్యుండు చేయునది యేమి ? 

రామ---ఉరిదీయంబడినవాండు చచ్చె నని నీర్థారణవజుచు టకు, 

గో__అఆసంగతి మనము చెప్పలేమా ? 

రామ. దినకృత్య మగుటచే వై ద్యుల కందున మనకంటు పాండిత్య 

ముండదా ? 

గో--అయిన నురిదీయ.బడినవాండు చావకుండునా ? 

రామ--వమోా ? గొంతుక కురిపోసి (వేలాడంగట్టుటయే కాదు, చచ్చు 

వణుకు (వేలాడంగట్టవలయు నని క తచటము. 
6 —» 6 

(తెరలో వాద్యములధ్వని) 

గో__అదేమి శుభశార్యములందువలె మంగళధ్వను లగుచున్నవి ? 

రామ.._-నలుగురితో చావంతకంటు భిన్నమా ? 

(తెరలో) నాయనా ! ఆరంభమైనది. వాయించు చున్నారు. 

అశాస్తులుగారు నన్ను. దీసికొని వెళ్ళలేదు. నీవురా! త్వరగా 
రా! 

రామ.-_అబ్బ! ఈపిల్లవానిమూలమున నాకుంగూడం జూడక తప్పనిదె 
య Qa. 

నది. | 

గో-ఎనీమూూలమున నాకుంాడ నకు యెనట్టున్నది. 
౧౧ (6౬ ౧ 

రామ.___అటులై న రండు, పోవుదము, 

(ఇద్దజును నిష్కమింతురు, ) 
ళా 

బ్రిది వీష్క_.౦ంభము, 

౫3 
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[|పదేశ ము_ఉరికంబముల తావు. ] 

(వవేశము, చ్లంది)క, కోకిల విజయసారథ్కి జగన్నాథుడు, 
అరదండములతో బుదివులి, మోహాను(డు వసంతుడు, 

రుద దేవవర్శ, సేవకుడు.) 

విజ(అపవారించి) జగన్నాథా ! సేనాధిపతి యుండుట చేతను. 
ఎవరు? 

జగ (అప సేనాధిపతి, 

విజ (అప వట్ట సేనాధిపతియా ? సార్య్వభాముని రాష్ట్ర మవలీల నప 

హరించి, యాతని గ౦హించి.__వది ! 

జగ. (అప ఆతనిగహించి, 

విజ. (అప జగదేక విఖ్యాతి నొందిన సేనాధిపతి... అట్లి సేనాధిపతియుం 

డుటచేతను, (బొణాపహరణోద్యోగ మిచ్చట జరుగుటచేతను... 

జగ__(అప) అయ్యా! అటులనుచున్నారు. ఉరిదీయునది మీరేనా ? 

విజ... (అప) చీ! 

జ్రగ=(అప) తమియింపుము. తీయంబడువారు మోరేనా ? 

విజ-_--(అపు చీ! చీ! పాణాపహరణోద్యోగ మిచ్చటజరుగుటవేతను, 

జనసంకులమెై యుండుట చేతను, వాద్యఘోపసమన్విత మైయుం 

డుటచేత, నీస్థలము యుద్ధరంగమువ లె. బ౦కాశించుచున్నది 

సుమా ? 

కోజిజనేవళా! 

(వేపథ్యమున) అయ్యా! 

కో... వాద్యము లిక వాయింపవల దని చెప్పుము, ఇ 

(నేపథ్యమున) చి తము. 

విజ (అపృ జగన్నాథా! నే ని నడుమ నొక్క_తప్పు( జేనీలిని, అం 

దువలనం గొంచెము _ భయము లేదులే ___ నాకిప్పు డదృష్ట 

దినములు.___కుడికన్ను గాలిలోని జెండాగుడవలె నదరుచున్న ది. 
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జగ_.._(అప) అట్టి త ప్పేదియో స్ నడుగవచ్చునా ? 

విజ(అప ఈగొడవ తీరినతరువాతం. జెప్పెదరు, 

కో (తనలో) వో! తండి” ! నిన్నెట్టి యవస్థలో నేం జూడవలసి 
వచ్చెను ? 

అ॥ వె। ముగ్గుబుట్టయెన 4 ముంగురు ల్రుడుతలు 

బడినఫాలమందు 4+ వడక వినయ 

వారకముల నడుము 4+ వంగం, చేతులు బంధ 

ములను దండ మిడలగ 4 నడుగొ తండి) | 

ఈ నిర్భాగ్యు రాలు పీక డుపున( బ్యుటవలన నీకెంత యవ 

మానము తటస్థించెను ! (పకాశము™) అమ్మా !. 

(తనలో) గీ॥ కనక పెంచక, యుండిన + కాంత నమ్మ 
యంచు, వినయసంభమముల + నాదరింతుగ; 

గడుపు కజువాజుం గని ముగు 4 గాం బెంచు 

నిన్ను6 దండి యనుచుంశుల్దు + నేర గట్ట ! 

చంఎట-నాయనా ! ఏల ? 

థో____వీరిలో నెవ్వరిని ముం దురి దీయు మని మయ భి పయము, 

చం__ఇనీగో ! దీనిని, (బుద్ధిమతివంక జూపును) 

బు--అమ్మా ! నమస్కారము. 

చం----అమ్మా ! చెప్పినమాట విను. మటియొక్క_సారి చెప్పెదను, ఇది 

యే కడపటిసారి. మరా సులు పట్టకు, అమ్మా ! మవోరాజు 

ను జేసికొనుము. నీకొజుకే నే నిచ్చటకు వచ్చితిని. లేనియెడల 
నంతిపురిని విడిచి రావలసినది కాదు, అమ్మా | 

బువ్రక నేమియు. జెప్పకుము, నన్ను కుమింవుము, అడుగో! మో 

' హనుండు. ఆతని కిచ్చి నన్ను బెండ్లిసేయుము. లేజేని సీయిష్ట 
ము. నాకర్ముము. 
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చం. (ఉన్సురనుచు) వారి! వారీ! ఎంతకర్మము తటస్థించెను. కన్నకడు 

పావిధముగం గానలపాలై నది, తెచ్చుకొన్న _ దీవిధముగం 
'దెల్లవారినది. 1 

వనం-__..(తనలో) అమ్మా! కొంతనిశ్సయమే! 

గీ! నీదుకాను పడవిపాలు + నిజము మునువు 
కారపాలయె! దాసీలం౪*గాలపాలు 

నయ్యె మరణళిక్షకుంబాలు 4 నయ్యె, నిపుడు 

తల్లి కాదన్ననుతుని కిం+తకును గలదె? 

రో.__అమ్మా! మీయభిపా9య మేమి? 

చం ఈబుద్ధినులి కిప్పటికైన బుద్ధి మాజునేమో చూచుటశే నే 
నిటకు వచ్చితిని. ఇంక గార్యములేదు. నీయిస్తానుసార మాచ 

రింవుము. 

కో__నాయిష్టము వచ్చినట్లు చేయవచ్చునుగద! 

చం__ఎంతమాత” మభ్యంతరము టీదు. 

కో__సరే ! నేనాధిపతీ ! నీవ్ర వద్ద నుండుము. (నేవకునితో) నీ వీమెను 
బల్లపై శకెక్కి_ంచి కంఠమున కురి. "'బోయుము. 

సేవ___చి త్రము. 

బు--రాజేందా) ! నమస్కారము. మిమ్ములను బరిణయమాడలేదని 

మోకు. గోపమువలదు, నామనవి. యొకటి యాలింవవలయును, 

ోఆానో ! వెప్పుము. 

విజ... ఈయురి తప్పింపుమనుకోరికతప్ప మజీ యేళకోరికనై నం గోర 

వలయును. 

బు___నాకంఠమున కురిపోయు మని యాసేవకునకు మిారాజ్ఞపించితిరి, 

కో.._అయిన నేమి? 

బు-_--మపహీపభూ! వలదు. నే సీమహోనుభావుని వలచితిని. నాకతండు 
మంగళసూతిము కట్టందగినవాండు. ఆలోపము నాకు లేకుండు 
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నట్లాకంఠసూతి)ము నీతనిచే నామెడను గట్టింపుండు. ఆమహో 

మహాని కిల్లాలనై (ప్రాణములు విడుతును, 

మో (తనలో) ఆహో ! నాయం చెంతయనురాగము గలదానిని విన 

ర్లించి యనురాగ విహీనయగు దానికై యానపడి చెడిపోతిని, 

(వకాశముగ) మహో రాజూ! ఈమెను  (బథమమున నురిందీయుట 

నాయభిమతము కాదు. 

కో__నోరు మూసికొనుము. అంగీకరిందుట కంగీకరింపక పోవుటకు నీ 

వెవండవు ? నీయిష్టత ననునరించి మేము నడువవలయునా? ఒడ 

లు తెలిసికొని మాట లాడుము. 

విజ... మోహనా జాగ త్త త ! నోరు కాపాడుకొనుము. (అపవారించి) 

జగన్నాథా! చిన్న రాజు నీమతుపాకిమందువలె మంచికారము 

గలవా6ండుసువమూ | 

మో....మహావభూ ! నాతప్పూ మన్నింపవలయును. నన్ను తమింప 

చాంర్ధంతును. ఒక్క_మనవి. 

కో. చెప్పవలనీన చేదో శీఘు ముగ జెప్పుము. 

లు ను, నీవంటివాండు? ముగ్గురింక ( జూవవలసి యున్నారు. 

మోరా జేంచా)! ఈకాంతామణిని నే ననేక నంవత్సరముల నుండియు 

వలచియుంటిని, 

కో._._.అసత్య వాడకు జిహ్వాం గోయింతును. 

విజ... అనేకవిరోధి శిరోధి విదారణాతి దారుణమగుకృపాణము, ఇదిగో! 

నాయొద్ద నున్నది! 

జగ. (అవ) జిహ్వోంగోయుట తమవంటి ళూరునికి ధర్మముకాదు. 

మోా....-మవోరాజూ ! ఈకాంతను నేను వలచినమాట సత్యమే, 

కోీ__.వలచినదాని వేల వినర్టించితివి 2 

మో. పార బక ర శ్రిమువలన, 
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క] తుచ్చుండా! ఒడలు పాగరెక్కు_టవలన... కనులు మోాందికి 

వచ్చుటవలన.__-నిన్నింతగాఢముగ నలచినకాంతను వదలుట 

శీమికారణమో వెంటనే చెప్పవలయును, 

విజ__మవోరాజుగారి యాజ్ఞ ఇనపు డూరకుందువేమి ? శీఘుంముగం 

జెపుము, 

బు-___రాజేంచా! నాకాంతునిపై గోప ముడిగి తమించుండు. న న్నా 

తండు విసర్జించుట నాదురదృష్టముననే కాని యాతనిలోపముస. 

గాదు. 

మో... కాంతామణీ! సరి కాదు. దురదృష్టము మనదిద్దజది. లోపము 

మాతిము నాదొకనిది. (తనలో) బుద్ధిమతియెదుటను రుద 

దేవవర్శయెదుటను గారణమునుగూర్చి చెప్పుటకు లజ్జపడు 
చుంటిని. అయిననుదప్పదు, (వకాళముగ) 

గీ కోకిలాలాకికాంగర్ 4 శ్రీకి నెదుట. 

బరమమయ్యు బుదిమతిసుం4థదరత యడం 

(బబలవై ద్యుత శ కిపోళభానమాన 

దీవికకు ముందు కాంగడ 4 ది పీవలె 

క్రో (తనలో) చి! దుర్మార్లుండా! 

గీ॥ కామిచేం బై మెజుంగులకుం 4 గాంక స్తుతిని 

బొందుకంకు విరాగిచే 4+ నింద నొంద 

ఘనము; వాజ్మవహోడంబర 4 కలితకవిత 

కసరసనుతికంకు గుణిని 46 రననమేలు, 

వనం. (తనలో) చీ ! మోహనుండా |! 

గీ కనులు గానవా ? యొడలుపొ*గరె? మనను చ 

లించినా ? తాగినావొ; పే్రే+లెద వబేర ? 

నగఠరుటతివ వతి, మదాత్శ్మ్శ+నగయగు మగు 

వ సభంబేరెత్తి నుకియింతు+వా ? దురాత్మ ! 
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రుద_హో ! కోకిలా ! నాతల్లీ ! నీచక్క_(దనము సీయిడుమల కే కారణ 
మయ్యనా ? 

కో__(తనలో) అంతే! అపదలకే కాని యవితిస్టల కెన్న(డునుగాదు. 

మో......మవోప్రభూ | 

గ తన్వి యామె నాపాపనే+త)ములం బక 

దీని విడిచి దానిని జేరం + దీవ)పడితి 

నప్పరస ముందు 'తెయితక్క_+లాడ నక్ష 
మాలవిడి పెట గొను ముని 4 మాతు”నట్లు. 

రుద (తనలో) హరిహారీ ! 

వసం. (తనలో) 

ఆ|| నె! నెలంతనీదుసా మ్మొ! ( నీతాతసా మ్మొ! యీ 

"మేమి! చూచుతోడ + నే వలచితె? 

కనులు వొడుచుకొనినం 4 గడు మంచిడాకదా 

పడంతు లెవరు కనుల 4 బడక యుండు), 

కో__ఓరీపావి! అధమా! కోకిలను జూచుటతోడనే బుదిమతిని వదలి 

తివా? ఓరీ చండాలుడా! నీయనురాగస్థెర్య మింతయేనటంరా ? 

చీ! చీ! భా ర్యాపరిత్యాగమును జేసిన సీఐ మొగమును జూడరాదు, 

బు___రాజేందా! ఆయన నేర మేమియు లేదు శమింపుము. 

కో_.తరువాత వసంతుని సిక్క_లో బుద్ధిమతిని సింగారించితివా ? 

మో.___అయ్యా ! మోకెట్లు తెలిసెను! 

బు=-నాథా ! నేను గొన్నియంశముల జెప్పితిని, 

మో=-మహారాజా ! నాకు. చెప్పుటకు సిగ్గగుచున్నది, ఒకమోసమున 

వసంతునికి బుద్ధిమతికి నంటించి నేనును గోకిల పోయిలిమి. 

కో__అమోన మేదియో స్పష్టముగం జెప్పినంగాని మా కెట్లు తెలి 
యును? 
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మోకోకిలావసంతుల రహన్యప యాణమును గూర్చియు, సంకేత 

స్టలాదులంార్భియు నదివజకీ నే నణింగియుంటవే, బుదిమలి 

నచ్చటికడిమ చెట్టుతొబ్దలో జాచి యాచెట్టుకి )౦ద కోకిలశె వేచి 

యుంటిని, అను రాగాందోళనమున( గోకిలయేర్సణచుకొనిన వేళ 

కంక ముందే వచ్చు నని [గహించి చెట్టుక్రింద నిరీఖ్నీంచి 

యుండి కోకిలను దూరముగ జూడలోనే “బుద్ధిమతీ ! ఒకగంట 

వజకు నీ పతొజ్తలో నుండీ పకి రాకుము తరువాత వచ్చి 

యీ తాిటినిచ్చెనను గదుపుముు; ఈమేడపిక్క- నేను కొంత 

సొమ్ము దాంచుకొంటిని; అసొమ్ముతో నిన్ను. గలిసికొందును; 
మాటలాడకుండ నాతో రావలయును.* అనునీవాూటలు బుగ్గి 
మతి చెవినివై చి తటాలున. గోకిల శదురుగం బోయి మటులించి 

తీసికొని పోయితిని. 

కో__ఓరీ ! అధమాధముండా ! ఇంతెమాసముచేం గోకిలను గ్రహించి 

వసంతునికిని బుద్ధమతికిని లంశ వేసితివా ? 

జ్జ నూ_అగునని చెప్పుటకు సిగిగుచున్నది 

కోరీ భష్టుడా! సీకు సిగెల? బిడియ మేల ? 

ఆ॥ వె! పిక్క_లోనిసత్ని + వదలివేనినవాండె 

సిగ్గు 'లేనతండుగ. ౪4 జెప్పంబడంగ 

దాని మజియొకనికి. + డార్చినచండాలు. 

డేటు లేనివాండడొ థయెజబుగవశమె ? 

చెలియలిని విటునకు. దార్చిన వేళ్యాపు త్రుండు నీకంకు సహా 

గుణాధిక గుణసంపన్నుండు, నిన్ను. జిత ్ శవధము సేయనలని 

నదిరా! ఏమి ? వసుతునిపిక్క_లో బుద్ధిమతిని గూర్చితివా ? 

వనం. (తనలో) కూర్చినవినియోగ మేమున్నది ? 

గీ) మతిచెదరువాని మెడలోన 4 మళ్లైదండ 

వలెను, సతియాసి యేడ్చెడు + వానిముందు 

గానసేవవలెను, నాదు ౪ కాంతేవిడిచి 

యేక్సునాకు నీనకియ సళర్చించె నతండు, 
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ఎదుట బుద్ధిమతి యున్నది. దాని నడిగి నానిగోవతయు డాని 
నిరోమతయు: డెలిసికొనగాదా ? 

కో____వమిా |! బుద్దిమతీ ! నీకు వసంతుం డేమెన దో%హ మొనర్చినాం 

డా? ఓరీ మోహానుండా! నీను మనుజుండ వెన నీచింత నీకుండ. 

దగినది, వమి బుద్ధిమతీ ! 

బు =హారిహరీ ! ఎంతమాట! వసంతుండు మవోసుగుణసంపన్ను6డు. 

ఆతనికి. గోకిలా నామసంస్మరణముతవ్న వేజుచింతయే లేదు. 

వనం. (తనలో) సెబాన్ ! బుద్ధిమతీ ! యథార్థకథనము నీపాతి విత్య 
మునకు వన్నె చెచు చున్నది. 

చం. బుద్ధిమతీ ! నీవు వసంతు నెచ్చిటం జూచితివి ? 

బుఅమ్మా ! నే నిక్క_డకు రాకమునువు వనములో జూచితిని, 

చం._.అతండు వసంతుం డని సీ వె శ్రైజుంగుదువు ? 

బు_ఆత(డే చెప్పినాండు. 

చం... అఆమాట నమ్ముంగూడదు. 

వనం (తనలో) 

ఆ॥ వె! బ9దికియుండునాత + డెదుటికి నేతెంచి 

నేను జూవలేదు + నిక్క_ మనుచు 

బలుకుచున్న నై నం థీ బాపభూయిష్ట కా 

లమ్మువలన వాని 4 నమ్మ రెవరు, 

కో___వసంతు(డు కానీ కాకపోనీ ! బుద్ధిమతీ ! ఆతండు నీతో నింశే 

మనెను ? 

బు__ఈమోవానునివలనం గోకిల కేమెన నుపద9వము గల్లునా యని 

నన్నడిగాను. అట్టి దెన్నండును జరుగ దని నే నంటిని, 

రో __ఈ మోహనుం దటి దు న్మార్లు6 డని వసంతు. డెలుంగునా ? 

బు___ఎబులగడు కాని, "తుమో కొంతసంబేహించినాండు. 

కో__వసంతు(డు కోకిల నేల సంబేహింపవలయును ? అభిజాత్యసంప 

న్నత గలిగి యధికగుణాన్వితుం డైన యీనృవ్రమవో రాజ 

పు తికకదా కోకిల యనునది, 
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రుద%____రాజీంచా) ! కొను. కోకిల నాకూతురు. నా కొక్క_తెయే 

కూతురు. అయ్యా | అయ్యా ! నాకోకీలను నాకు. గనంబజచి 

పుణ్యమును గట్టుకొనరా ? ఎక్కడ నున్నదో వెదకింవరా? వో! 

కోకిలా ! (వడ్చును.) 

కో (తనలో) వో! తండీ) ! నీక్షోభము నేనెంత యన్వతంతినై 
చూడవలసివచ్చెను ? 

ఆ॥ వె॥ ఎదుట నున్నదాని ౪ వెదకింపవలయునె ? 

కనంబడియెదడుదానిం 46 గనంబజుపంగ 

వలయునయ్య ? చావుం 4 బడయనికూంతు కై 

యేల యేడ్వవలయు + నీవు తండి)? 

గీ) మాయ యనుతేర యడ్గుండ + మాత, తండి” 

కూతు రనుభ మము గలిగా + నాతెరపయి 

మగతనవు చెర యుండ భ4మముమజీంత 

యయ్యెం; గూంతురు రాజుగా+నయ్యె పీకు, 

(విశాశముగ) నేనానీ ! ఆరాజు నాశ్వాసింపు మనును, 
విజ.చి త్రము. ఏమయ్యా ! అనవనర రోదనమున నల్లరిచేసి సభా కార్య 

ముల కీల విఘ్న 'మొనర్తువు ? ఊరకుండుము. 

కో___వఏిజయసారధీ ! సీ వేమి గొరవ మెబుంగవా? మాట లాడువై ఖరి 

యెటు.గవా! మూఢుండవా! ఆవృద్ధరాజేందు” నట్లు గద్దిం 

చెదవేల? కనినయొక్క_బిడ్డ కానంబడకపోవ నేకువనివారుందురా ? 

నం___(తనలో) మాయమ్మ యున్నదికదా 1? 

విజ__..మవోప9భూ ! తమింపవలయును, (అప) జగన్నాథా! ఈచిన్న 

రాజు పట్టాభిమీక్తుం డగుతరువాత మనమానపాణములు దక్క 

వుసుమూ ం? 

జగ___ (అప) కాదా? మనపియోజకతలు విద్యావిహీను లగు విభుల 
యొద్దను వితంతువులయొద్దనే కచా ? 
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కో_నే నడిగినపిశ్నమున కు త్తరము చెప్పక యూరకుంటి వేమి? బు 

ద్ధిమతీ ! గుణసంపన్న కాక తప్పని కోకిలను వసంతుం డేలసంచజే 
పాాొంపవలయును ? 

బు... అత్యనురాగ మున్న చోట నట్టిభయము సవాజమేకదా ! 

వసం... (తనలో) 

గ్! పాణపదమగువస్తువు + పాడుపడు న 
టంచు భయ మెల్లపుడు చిత్త 4 మాశియించు 

నతులితాచారనిషు(డెా + నతడు మైల 

యెవుడు పడుదునొ యనుఖీతి 4 నెగిరిపడండె ?. 

కో... మోవానుండా ! నీవ కోకిలను వనమునకుం దీసికొనిపోయితివా + 

మో__చి త్రము. 

కో__పోయి యచట బలాత్మ_రింపతేదుకద ! 

వసం. (తనలో) ఈయొక్క_మాటఏతో వసంతునిబితుకో చావో, లే 
లనై యున్నది, 

గ్ తరుణి. బాసి పొొణాపాయ + దశను గంటి; 

రాజవై ద్యుండు మృతజీవ + రసము నిచ్చె; 

వె ద్భవా సవిశేపొన 4 బ్బదుక గలనొ ! 
0... జావ 

వాహకు నదృష్టమునం జూవుం బడయవలెనొ !, 

ఇంకను మాట లాడకున్నా (డు. 

కో___నంజేహించుచుంటివేమి ? బలాత్క_రించితివా ? 

మో (చెవులు మూాసికొని) పాపము శొంతించునుగాక ! పాపముఠా' 

తించుగాక |! 

రకో___ఏమి అటు లనుచున్నావు ? 

మో... ఆమె మహాపతివిత ! నేను పరమదు ర్మార్లుండను, 

వనం (తనలో) సబాన్ ! యథార్గవాక్యములు శాొండు పలికితివి. 
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గీ అత్యసత్యవాదియు దిన + మందు నొక్క. 

యొక్కో_ పుడు సత్య మాడక + యుండ. డహాహా! 

- తిరుగనిగడియారమయిన 4+ దివసమునకు 

సరిగ వేళ జూవును రెండు 4+ పబులు గాదె? 

మో-ఆమె నాకు దల్లీవంటిది, ఇంక నాకు బుద్ది వచ్చినది, అంధ 

కారమునకు దీప 'మెట్లో న క గారానివాస 

మట్టిది. తల్లియగుకోకిలా టేవి యెన్నటికై న నాకనులం బడుట 

తటస్థించినయెడల రశీంవుమని చే నామెకిట్లు సాష్టాంగ మొన 

రును. (సాష్టాంగపడును.) 

కో__నీన్ర నాకు నమస్క_రించెద వేల ? 

మో. కోకిలాకాంతను బలిమిచేం బట్టితి నని నాకీ కారాగ్భహానివాస 
ము, తరువాత నిప్పటి మరణశిక్షయు, విధింపంబడినవి నేను (దో 

పొని కానని మనవి చేసికొంటిని, నన్నుతమించి రథ్నీంచుంఢు. 

కో.__బలాత్కా-ర మెట్టు శివార్ల మో త్యత్ర్రయత్న ముకూడ నట్టులే ! 
నీవు చావక తప్పదు, 

మోా_తేప్పదా 2 చి త్రము బుద్దిమతీ | (మోకరించి) 

ఆ| వె। ఇంట సుఖము. చెందు 4నింతిని నిన్న 

యడవి కీడ్చి యిడుము € లంద. జేసి 

యురిని గూడ బొంద 4+ నుండంజేసినఖలు. 

డిడుగొ! ఏనిశిరము + నెగసి తన్ను. 

రో___టరి దుర్మార్గుడా! సీ వొసంగినయాపదలు బుద్ధిమతి శే యననేల? 

వసంతునికో? కోకిలకో ? వారిమూలముగ సీవృద్ధ్దమవో రాజు 

నకో? ఈవిచితినాటకమునకు నీవేబీజమవు; ఈయద్భుత భారత 
మునకు దుష్టశకునివి నీవే! నిన్నెగసీ తన్నవలయునా ! సీమాంస 
"ము ఖండఖుడములుగ. గోసి కాకుల శెగమిోటవబయునా ? 
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(తనలో) 

ఆ॥ వె! ఇట్టిచోటనై. న + నీరీతిగాననం 

గాంత మగనితోడం + గలిసె నహహ! 

యిట్లిభాగ్య మెన + నేనొందలే నై తిం 
కి అస్య గట్ట! పూర్వరచిత 4 కర్మగ లన, 

బు_౨బౌలపి)భూ! అతండు యావనపాిదుర్భా వమున నే మెన నేరములు 

చేసీయుండినయెకల మూ రాతనిని కమియింప(దగును. ప్రభువు 

లకు శికార్లుని క్షమించుటకంచు నుదారత వేట్ొకటి లేదు, 

(సాప్టాంగపడును.) 

కో__బుద్ధిమతీ ! లెమ్ము! నీవంతి దై న్యముగం బాగ్గించుంటివి కాన 
మేము మియిద్దజ పాొొణములలో నొక్క. పాణమును మాత్రమే 

రశీంతుము. నిన్ను రశ్నీంపు మంటివా? సీకు బానినయగుట 

వైనం దగనిసభ రను రథ్నీంపు ముటివా ( 

మా(తనలో) వో! బుద్దిమతి యేమనునో ? 

బు__మహోారాజూ! నాభ ర్రినే రొశ్నీంపవలయును, 

కో__వాోహాహాో | 

చం_పీనీ! నిర్భాగ్యు రాలా! నీవు చచ్చినతరువాతనె న లోకమున 

కాభరణముగను డౌప్ట్వమునకు బీజనాశనము తేకుండుటకు సీ 

దుర్శ్మారు( డుండవలయును గాంబోలు! 

కోఎయి-నీభ ర్త నేల కాపాడవలయును? 

బు--నాపాణము నాభర్త లో నున్నది. అతినిజంపినయెడల నొక పాణ 

ముతో మజణియొకపాణము పోవును. నన్నుంజంపిశయెడల నేను 
నాశ్ర్తలో జీవించియే యుంగఎను. కావుననే నట్టు కోరితిని, 

క్రో__ఆహో బుద్ధిమతీ! నీవు సార్గికనామ వై తివి! 

గీ! శకివంతుని ధనవంతు 4 సరసతముని, 

రాగయుతు, వ్యభిచార దూ+ం స్థం గాంతు 

నింతి ముక్కు_చు, మూల్ల, ప్ఫ4మించు నట్టి 

పాపకాలనై చ్మిత్యంబు థీ పా) ప్పమయ్యె. 
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గ్! కాని సీరసు నిర్భాగ్యు. + గాపురువుని, 

రాగహీనునిం బరనతీ 6 రాగయుతునిం. 

బతిని, రథ్నీంపందలంచి నీ+పాంణములను 

విడువ నుంటివి; నినుంబోలు 4 ' వెలందియేది ? 

బు....మపహోరాజూ ! మిస్తుతి కర్టురాలను గాను. ఇదివజకే నావలన 
మోకు జాలశ మము గలిగినది, నన్నింక నురిదీయింప సెలవిం 

నాభర్త నన్ను. బట్టుకొని యాబల్ల పై కిం దీసికొని వెళ్లును. 
ఆతనిసన్నిధానమున నాతనిచేతం జేవైచి పాణములు విడుచు 

టకం నాకు మహాభాగ్య మక్క_జలేదు. అమ్మా! నమస్కా- 

రము! ఆర్యులారా ! మోకు నమస్క_రించుచున్నాను. నాథా! 

నన్ను. బె కిం దీసికొనిపొమ్ము. 

మో-_బుదిమతీ ! నీకటాతమున నే బిదికితిని, సీ కనేకవందనములొ 

నరించుచున్నా (డను. నీవ్రమాత) మీల మరణింపవలయును ? 

బిదికి యుండుటకు సాధన మేమెన నుండ జచ్చునంతేటి జ్ఞ జాన 

కాను డుండునా ? నీవు వావవలదు. సీ ఏ మహారాజును వివా 
వాము చేసికొందు ననుము. ని న్నాతండు వెంటనే రథ్నీంచును. 

అరీతిగ బ్రదికి యుండక వృథగం జూవనేల ? 

కో__పక్క_లోనిభార్యను పై వాని కప్పంజెప్పు సీపాడుబుద్ధి పోనిచ్చు 

కొంటివికావు. 

చం... మోహాను(డా! నీవు బుద్దిమతికి బ్రదుకు బెరువగు సప 

మూావలెనే చేసితివి. అది కోోపీనవకే 1 చెప్పినట్లు వినదు, 

కో__బుద్ధిమతి ! నీ నీభర్త చెప్పిన యుపాయమునకు నీ వేమైనం బ్రత్యు త్త త్ర 

రము చెప్పవల. సయున్న జేవె.- చెప్పుము. 

బుఅమ్మా ! నేను బ్బత్యు త్రరములదానను గాను మాటలదానను 

గాను నన్ను బరలోకమున కంపుండు. 

కో._పరమపాపివ్య శిఖామణిమెన పతిపాణములు స్వపాణదానపయ 
త్నమున రశ్నీంచిన మహాప పతివి'తా శిరోమణివైన నీ వింకం 
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గొంతకాలము లోక సంగ హోర్గమె జీవించి యుండవలయును. 

నిన్ను జూచి నమస్క_రించువారికి. శూపవిమోచన మగును 

గావున నమన్క_రించుచున్నాను. 

(సాస్థాంగపడును) 

Og సా మహాపిభూ ! అనుగ )హింపంబడితిని, 

కో గ్! బహాళజీవభూయిప్ట పీ+పంచమందు 

నచ్చిదానందవుయ సు పశ స్త్వమెన 

యట్టి బవ్మాముతరువాత 4 నధిక వూజ్య 

భ వ్య్వమగువస్తు వొకపతి4వృతయె కాదె? 

నేనాపతీ! ఈదొంగను, విళ్వాసఘాతుకను, రాజదో9హి హీ ణిని, 
రమణీరూపరాకుసిని, పె (టకొంగున బాకును ముడుచుకొని బా 

నిసతనమునకై. వచ్చినవావి నిటు తీసికొనివచ్చి నాయెదుట 

దూరముగ. 'బెట్టుము. ్న 

సేనా(తనభో) అయ్యయ్యో ! ఇంక నాకొంపగూ(డ నేమిమునుంగునో 
కదా | (పికాశముగ) వాహినీ! రమ్ము! ఇటురమ్ము. మహో 

రాజుగారియొ ద్ద. కాదు... యెదుట... దూరముగ... నంత 

దూరముగ. బనికిరాదు..._ కొంచము దగ్గజగ___నిలువంబడుము. 

మవోపిభూ ! వాహీనిని దయయెదుట నిలువ. బెట్టితిని, 

క్రో —-అమ్మా ! ఇంక దీనిని విచారింపనా? 

చం___న న్నడుగవలసినపనిలేదు. నీ యిష్ష మెటులో యటులాచరింపుము, 
కో___రాజవధమును సంకల్పించుకొనిన నీ వెవలెవు ? 

సం. (తేనలో) ఎవతెవు కాదు. ఎవ(డవని యడుగుము. వో! కోకిలా! 

గీ] ఎటులొ కారయం దుండ నన్నీ డ్చి క 
QQ. 

నడవని పాల్చేసి త్యజియించి 4 యాడు బటాని 

సనుగం జేసి రాజవధము4సలుప( జేసీ 

యురి6 దగిలించి గుట్టునుగూడం + చెటుపం దలంతె? 

కో ఏమి మాటలాడక యున్నా వు. 
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వసం.ఏమి చెప్పవలసి యున్నది, 

రోోీ__వమి యీామజవు? చీ! తుచ్చురాలా ! రాజవధ మేల సంక్ 

ల్పించుకొంటివి (; 

వసం....రా జెవరు ? 

కో__నీకుం గన్నులు లేవా? మతి లేదా? అటు లడీగెద వేమి? 

వనం.._కన్ను లున్నవి. మణి యున్నది. కావుననే యడిగితిని. రాజెవరు? 

కేన్, 

వనం._అనత్య మేల యాడెదగు? 

కోఅసత్య మేమున్నది ? 

వసం... ఈరాజ్యము నీ శేతీరునం గలిగెను, నీవ మాబేశవురాజునకు 
బుత్తుండ వగుదువా ? ఆమె నిన్ను. గనెనా? 

కో_కన్న వాంజేకాని దత్తుడు రాజ్య మేలంగూడడా ? 

వసం_నీ వామెకుంగాని యామెభ ర్హకు(గాని ద త్తస్వీకృతుండవా ? 

కో__చీచీ ! అనవసరవాక్యములం గట్టిపెట్టుకొనుము. నీవు రాజవధ 

మేల సంకల్పించుకొంటివి ? సేనాపతీ ! సర్వమును సిద్ధపజచి 
యుంచుము. దీనిని ముందుగ నురితియవలయును, 

వసం_నేను నీవధ మేల తలంచితినా? నిన్ను రాజ్యమునుండి తొల 

గించుటకు.__ > 

కోత లగించి.. 

__నేను రాజ్య మేలుటకు._ 
కో___వోవో ! నవ్వు వచ్చుచున్నది. బానిసకు రాజ్యమేల ? 

వనం... ప వానికంకు మంచిదికాదా ? 

కో__ (తనలో, వోవో ! ఇది యేమి? ఇది యేమి? నానాథుండే ! 

విజ----ఈమపహో రాజు వృద్ద రాజున క భిమానవుతుు(డు. 

వనంజా-బెరసు6 డుండ నభిమానపుతు డేల యేలవలయును ? 
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న స ల్శోహో! హృదయమా ! ఫొంతించుము. 

చం__ఓనీ ! మతిమాలినడానా ! జఓెరసపుత్తు).. డెవ్వండే ? 

వసం._నేనే ! 

చం.ఎవరికి ? ఎవరికి ? 

వసం.నీకు__నీభ రకు 

చం--నా కౌరసుండు వసంతుడు. 

వసం__అంతమా (త మెజుంగుదునవుకద! ఆనిర్భాఘ్యంతై న వసంతుండువీడే, 

కో___(తనలో) అదృష్టహీన నగునామూలమున. బాణనాథా | నీకె 

న్నియాపదలు తటస్థము లై నవి, 
ఆ॥ వె, నిన్ను ముదట జూడ + నే నెచ్చటనొ యి) 

వ్నితిమ( గాంచితి నని 4 భోమము పడితి; 

మును జదివినపాఠ 46 మును నెచ్చటా విసి 

నట్టు లున్న దనెడు + నజ్ఞవలెను, 

తక! చూచితివా ? చెప్పలేదా ? పు ల ! కొట్టు ! చంపు ! 

నరుకు |! రాజ్యమును వారించుటకు వనంతుండను పేరుపె పెట్టుకొని 

దానీవేసమువేసుకొని బాకు నొడిలో చాంచుకొని వచ్చి రాజకు 

మారునిజంప( దలంచితివా ? రాజ్య మెక్క_( దలంచితివా? మ 

వోరాజు చచ్చినతోండనే రాజ్య ముల్గాలకల్లోలమెన దనుకొం 

టివేమి ? జాగ త్త! డొక్క చీల్పించెదను. సేనాపతీ ! పట్టుకొ 
నుము. ఎక్కించు ! ఉరికంబములమోది కెక్కించు ! 

కో సేనాధిపతీ ! పట్టుకొనకుము. అరదండములతో భటమధ్యమున 

నున్న వాం జెచ్చటికిం బోవును 1? అమ్మా! ఆత(డు వసంతుండే 

యగునెడల మనకొంతకంకు సంతోవ మేమియు లేదుకద ! కాక 

మతి యెవ్వండో దోొహియుం జోరు. జై నమెడల నాతండు 
నాకు జేయదలంచినయనకృతి మేదియా చేయనే చేసినాండు 

కదా! బసు. కొలందికాలములో. కడ తేరనున్న వాండు మన 

కేమియాపదను గలుగం జేయ/గలండు ? వమియు భయము 
లేదు. ఈతని పూర్వాపరనందర్చము లన్నియు. గనిపెటుదము. 
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చం___ఇుక నేమి కని పెట్రవలయును ? ఒక్క_మాటుగ వసంతుండనే 

యనుచున్నా (డు. 

కో___ (తనలో) వసంతుడు కాడా! హో! పాణనాథా ! 

అ॥ వె బబజీర లుండి 4 యింతీలౌనేత్సముల్ 

కాంతి దప్పు నింకె 4+ గళ మొకింత 

సన్న వడియ; నున్న 4+ నున్నవా చెక్కులు 

చప్పుబడుచు (వుదిమ 4+ దస్పె నకట! 

వె! పోల్లుపిటపొట్టం + బోలినముంజేయి 

తరుణమాంసలతను 4+ దక్కనరము 

లకట 1! పొటకరించె; * నవిగా భాగ్యమువోవ 

జనునిలోపచయము 4+ చందమునను, 

ల 

వనం... అమ్మా f 

అ॥ వె; అమ్మగానిచాసి 4 నెన నమ్మాయని 
QQ 

యనెడువాసి నింతి * యాదరించు 

౧ 3 C63:45)99 నన్ను€ గన్ననిన్ను + నాోతల్లి” యనిపిల్వ 

నెగచి నటుకమునెద + వేల? యమ్మ |, 

౪ (= నె కొడుకొమృతికి నడ్డు థీ పడవలసినతల్లి 

తనయుంజంపంయబూన 4 చారిగలది? 

ఏది గుండెంబ్టు 4 నిశ్లై నీ రది దింపు 

నీరు గుండె బట్ట + దారి యేది ?. 

నీవు వసంతుండవే మైయుండినయెడల బహిరంగముగ వచ్చి గనే 

ను నీకొడుక కు; త రాజ్యము నాడి? ఈకొ” త్ర తరాజును ౌసకల( 

గొట్టి నారాజ్యమును నేం 'దీసికొందును.”* అని మాయమ్ముత 
స్పష్టముగ ౮ముఖని జెప్పలేకపోయితలివా? ఈభయ మేల? 

ఈసందేప మేల? దానీజనముల గుడారములోదాగ నేల? 

లేసపోనియాడువారివాంగులు తెచ్చి ెట్టుకొననేల? చక్ళవర్తి 
పుత్రుడవై వుట్టియు( గింకరవ్బ త్తికీ లోనుగా నేల ? అర్గరాత 
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మున నిద్రావస్థ నుండువారి బొడువ నేల? అరదండములతో 

నురికంబములయొద్ద కీడ్వుంబడ నేల? ఎందుల కేథ౦ిమము ? 

ఈక్షోభము ? ఈయవమానము ? ఈబలవన్మరణము ? 

వనం... నేను మూడేండ్ల వయసువాండ నె యుండంగ సీమపహోరాజువలన' 

దీసికొనిపోంబకుటచే నిచ్చట న న్నెవ్వ నరెజుంగగరు. మాతల్లి 
యెన న న్నెజణుంగదు. ప యా స చ 

జూదటచేత నన్ను గొంత యెజుంగును. ఒకసారి చూచుట 

వలన బుదిమతి నన్ను మిక్కిలి స్వల్పముగా సేణుగును, హో 

కోకిలా ! నీ విప్పుడు నాయెదుట నుస్నయెకల నే నెంతవికృతి 

వేషములో నున్ననె నను నీ విష యానవాలు పట్టుదువు 
ము 6 ఉట 

గదా! 

కో__ (తనలో) మగరూపున నున్ననన్ను నీ వెంతగుజుతు పట్టితివో 
యింతేకుముందువరకు నేను ని న్నంతే గుబుతు పట్లితిని, 

ఆ! వె॥ ఎబుంగు టనగం నేమి? 46 యెబజుగమి యన నేమి? 

నెత్తిపైన జ్యేష్ట + నిలుచు నపుడు 

కనులు పూలు పూచి + కాయలు కాచును; 

బుద్ది మొక్క_వోయి + మొండిబాటు, 

(పికాశముగ) వసంతా! నీ వేదో ఇెప్పంబోయి మచయొక్క_ 

దారిని బోయితివి. 

వసం. ను. ఇచ్చట మాతల్గిమైెన న న్నెజుంగదు, నెను వసంతుడనని 

చెప్పిన నెవ్వరు నమ్ముదు =? మగరూపవాన నంతఃపుర మెట్టు 

పి వేశంత్రును ? అందుచే నీదాసికనమున కొొప్పుకొని నగరు 

(పవేశించితిని. మాయమ్మతో “హస్యముగ నాస్పిరాపమును 
వెల్ల డించుకొనవలయు నని యెంచితిని గాస్క, వనంతు. డని వేరు 

పెట్టుకొని వచ్చిన నెవర్ని నైనం బక్యేకాజ్ఞ లేకయే శిరఃకర న 

మొనరింపుమని ద్వితీయసేనాధిపతి కప్పుడే యా ఫ్ నిచ్చుచుం 

డెను, తరువాత___(సేనాధిపలి వంక 6 జూచును.) 
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విజ____ చెప్పుము. సేనాధిపలికి భయమేమి ? 

వసం___తరువాత్క నీసేనాధిపతితో నాయుదంతము సంవూార్ల ముగ 
జెప్పితిని. అప్పు డీతండు నాయవస్థకు మిగుల ఖేదపడి నీవ్ రాతి 
నీశతు)వై స యీనూతనరాజును గడలేర్చినయడల సేనాభండా 
రములతో నేను నీకు సాహాయ్య మొనర్చి నిన్ను రాజ్యము 
నవలీల నిలుపుదు నని వాగ్జానమొశర్చెను. 

కో___చవకా ! ఈసేనాధిపతి కరదండముల. దగిల్సి యురికంబముల 

యొ వ్దకుం దీసికొని వెడలుము. చీ! దుర్మార్గుడా ! రాజదోహీ ! 

పావీ! రాజ్యము పసంతునిదిగావున నాతండేదో యొకతంతి 

మున దన రాజ్యమును దాను సంపాదించుకొనుటలో నంత 

తప్పేమియు చేదు. నీ కేమి పోశాలనమూా? ఒడలు మదమూ ? 

ఏకు నే నేమి దోహ మొనర్చితిని ? నిజారికి నే నేమియ నుగ 

నుంటిని * నన్ను( జంపు మని నీ వీతనికి బోధింతువా ? 

విడ___చంపుమని నేకు బోధింపలేను. ఆతు మిమ్ము? జంపలోలిగిన 

| యెడల నాము ని 

కో__.చీ ! నోరు మూసికొనుము. నీవ్రవావదగినవాండనే! 

వనం __అయ్యా! ఆతనిని క్షమియింవుము! 

చం. విజయసార ధీ! ఇట్టిచిక్కులు రాగ నివారణము చేయదగినసీవే! 

మమ్మిట యాపదలలో. (బవేశింప( "జటతి వా? ఈవిశ్వాస హా 
బ్ర లు యా 

న్భము నికు దగునా? 

విజ. రాజకుటుంబమం దిప్పటికి నాకు విశ్వాసమే? 

కో_(3 తిదూసిి ఆం! ఆం! వమంటివి? ఏమంటివి ? రాజకుటుంజ 

మందు ని కిప్పటికి విశాగగమేనా? నేను రాజకుటుంబములోని 
_వాండనుగాక పోవుటచేత నన్ను€ జంపుటలో విశ్వాసహైన్యము 

లేదని నూచించు చుంటివా? బాలిళాధమా |! (నజుకబోవును, ) 

చం... అబ్బాయో! కాంతింపుము,. 

వనం...అయ్యా ! రహీంపవలయును, 
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కో __మవోరాబీ ! వసంతుండని వేరుపె్టుకొనిన వాడెవడో. వచ్చి 

నంతేమాతిముననే యధములై.న సేవకులకు సహితము నా 

యంబెంత గారవమున్నదో చూచితివా! నన్నువారు వధించు 
టకం గూడ యత్నించుచున్న గు స్పఫష్మమెనదా ? గౌరవహీననై 
(పాణాపాయదశ నొందుచు, నేను నీయింట నిం శెన్నాళ్లుండ 

వలయును? నీశాంధవము నాకక్క_అలేదు, నీరాజ్యము నాక 

గ్క_6ి చేదు. నాయికా నుసారముగ నేం బోయెదను, 

(పో బోవును) 

చం.నాయనా! గోపపడకుము. వసంతుం. డను నామము ధరించి యే 

నిర్భాగ్యు.డై న వచ్చినయెడల నింత మును నని యెటిగియుం 

డియే యట్టులానతిచ్చితిని, (అపవారించి) ఈసమయమున నీ వి 
ట్లు లాచరింప(దగదు. యుదానంతరము రాజ్యమా య ల్రగిగ 

నున్నది. కు సె రాజ్యభారమా మోందం. పడెను. రాజ్యా చక్షచే 

దొంగలు [ముచ్చులు వేషధారణ మొనర్పుకొని వచ్చుచున్నా 

రు. ముఖ్యుడై న నేనాధిపతియా పరిభవిం- (బడి మరణయాత్రో 
న్ముఖుడై యున్నాడు. ఎదుజొమ్ముపై గుంపటివలె సార్వ 

భాము'6డు మన యసందర్భ చర్య నంతేయు జూచి యున్నాడు. 

ఇట్టి యసాధ్యావసరమున బుద్ధిమంతుడ వై ననీవేమి! అనాలోచన 

ముగ సీవియత్న మేమి? తప్పు కాదా? నాయనా! ఎమియు 

మాటలాడకు, 

నం. (చందికవద్దకవచ్చి) అమ్మా! నేను నసంతుండను. నీవు రాజ 

పత్ని వనామాట యెంతయథాగ్గమో నేను నీసుతుండననుమాట 

యంతయథార్థము. అభిమానఫుత్తు). డని యారనుం డని, 

యధికారతారతమ్య మని, యన్యోన్యకలవోరంభ మగునని, జన 

నాశన మగునని, ధనవ్యయ మగునని, రాజ్యమమితాందోళనా 

దీన మగుననిి మిరు గుజగుజలువోయి, డిల్లపడీ యెమియు. 

దోంచక నిలువుగుడ్లువెచుకొని, నాలుకలు గజచుకొని యింతే 

యిబ్బందిపడనక్క_అ లేదు. దానికొణ కచేత్నీంచి వచ్చినవాండన 
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గాను. నిశృయముగ సీరాజ్యమును గోగి రాచేదు, ఆకోకిలా 

పాదములతోడు. అ 

కో (తనలో) హరిహరీ! పాొణనాథా ! సీ పాదములనే గతిగనమ్మియు 

న్న్న నన్నిట్టమాట లాడదగునా ? 

చం__(తనలో ఇంతసేపటినుండియు. గొంతదూరమున నుంటచే దీని 

మాట బాగుగ గుర్తింపలే కుంటిని, ఇప్పు డిడి నాకతీసమిపస్థ 

యగుటచే దీని నిగంఠధ్యని బాగుగ నానవాలు పట్టుచున్నాను. 

నాభ ర్వకంఠరవముకూడ నిట్రిదే. ఏమియుథోదము లేదు. కనులు 

మూసికొనిన నాతంజే మాట లాడినట్లు నాకు బొడకట్టుచు 

వ (పికాశముగ) అబ్బాయీ ! కోకిల యని మీ రందతిం 

సపటినుండియు సంభావీంచుకొనల నేను వినుచు నూరకుం 

టిని, ఇప్పు డిడి కోకిలాపాదములతో డనినది. నాయనా ! కోకిల 

యెన్వ తేయో నాగు స్పష్ట మముగం చెప్పుము. 

వసం___అమ్మా ! న న్నడుగుము ! నేను జెప్పెదను, అతని శేమితెలి 
యును ? 

కో__(తనలో) ఆత్మన్వరూపనిరయ మసాధ్యము కాదా? (ప్రకాశము 
గ కోకిలాసరూ పాదులు నీకన్ను ల గట్టినట్టుండ వేజు వర్ణింప 

నేల? కాని, రాజ్య మక్క_బ లేనివిరాగిశిఖామణివి కాంతారము 

లం దుండక కాంతలయంతఃపురములం చేల దూరితివి ? 

వసం__నాపాణ నాయిక యగు కోకిలను బురముల వెదకితిని. ననముల 

వెదకితిని. ఎచ్చటను గానంబడ దయ్యెను. ఇక నాకు వెదకు 

టకు చేహశ క్రి లేదు. చేతిలో సాధనములు లేవు. నారాజ్య 

మును చేరి నే నుండినయెడల నాకుసేవకు లుండరా? ధనము 

కావలసినంత యుండడా ? త త్సాహాయమున. (బపంచమంతయు 

నేనుగోకిలను గాలింపంగల ననియునుు దానిని చూచుభాగ్య 

మప్పట్ని కెన నాకు. గలుగకపోయిన యెడల స్వ దేశములో. 

దల్తిసన్నిధి౨ మరణము నొంది పితృపితామవోదు లేమట్టిలోం 
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గలినీరో డానిళో నేను. గలియం దలంచి యిక్క_డకు వచ్చి 

తిని. నాకు రాజ్య మక్క-జలేదు. ఐశ్వర్య మక్క-అలేదు. 
(పాపంచక వస్తు వేడై నను నాకు గోకిలతరువాతిబే, వో! కోకి 

లా! కోకిలా! 

కో (తనలో) హృదయమా ! అత్యానందమున నవశోత నొందుచుం 

టివా ? 

చం. బుద్ధిమతీ ! నీవు వసంతు నొకసారి చూచితి నని చెప్పితివి కాదా? 

బు---కొ"ను, 

చం---నీ వతని నానవాలు పట్టగలనా ( 

బు___వమో! చూచెదను, (వసంతుని సమోపించి అమ్మా! ఇదే 

పొడుగు ; లావు. అమ్మా! ఆండుదాని కంత యొ వెన నుదు 

రుండునా ? 

చం. ఫాలముమాట కేమి? ఆముక్కు_నకు నాముక్కు_న కేమెన భేద 
మున్న దా? చూడు! ఈ వేళ్లు ముంజేతు లచ్చముగ( దం| డివి 

సుమా! ఆహో! ఈ కర్ణములను జూడనే లేదు. ఇవి నాచెవులకు 

బృతిబింబములుగ లేవా? 

పుసామ్య మున్న కు నాకు దోంచుచున్నది. 

ఫో___లతోంచడా ? ఇప్పు డందటు పండితులే, 

గీ! జాతకము జూపి జాతక +స్వామిలింగ 

మెదనం గాలదుం డీగిలించు € నిది స్రద 
జా ద హా 

గుటకు హేతువు లే వన్న + గుటకం దప్ప 
శే కరువుపెట్టు శ్లోకాల + నన్నా యతండు. 

e393 ౧౧ 

(తనలో) వసంతా! శ 

గ కల్ల తలకట్టు తాంళ్ళు చెళక్కిళ్ళ వేలు, 
దొంగ గుబ్బలు నున్న 4 కొంగు జూర 

సరుకొననె న లేవు నీ$బానతనము 
ప రై 

కెంకు నావముగరూపె బిం+ఠళముగ నుండె. 
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(పికాళశముగ) అమ్మా ! మీకందణ కీ ఇటీతన మేల? 
ఉట 

గ్! ఇతనిం బదియాటున ర్థ్గము + లతండు తనదు 

బందిలో నుంచె; నతండె చెళప్పంగ6 దగు వ 

సంతు. డితం డౌనొ కాడొ; యీ వంత యేల? 

గొల్లం డెజు(గకయుండునే + గొత్రెగుజుతు ? 

చం. ఈ వృద్ధ రా చేసో తల వంచుకొని మాటలాడక యున్నాడు, 

మో. (తనలో) 

గ్ పంచపక్స్యు పాసన గల్లు4 వాని జోల 

కనుల నిట్లిక్రై చిట్టించు+కొనుచు లోన 

నేదొ నొణగుకొంచును వేళు 4 లిటు గణించు 

కొనుచు వెళ్లమూపున సవ్వు+కొనుచు నుండె, 

చం---అబ్బాయీ ! ఈతని నే, బల్మ_రించిన బాగుగ నుండదు. నీ 

వడుగుము, 

కో__నీవుత్తునిచేతనే యడిగింపుము. 

చం. (వసంతునివంక( దిరిగి) నీవే యడుగుము. 

వనం.“ నేను నే నేనా*+ి యని నే నాతని నడిగిన నన్ను (౫హార్చి 

యాత. డే మనుకొనును. ఎవరికి సంచేహ మైన వా రడుగవల 

యును గదా! 

క __నియథార్థత్వేమును స్థిరపజచుకొని మాసందేవామును బోంగొట్టు 
భారము నీమిందనే యున్న గని నీ వెజబుగవా? 

వసం._సనే ! అడీగదను. అయ్యా! అయ్యా |! పలుకం దేమి! అయ్యా | 

(బిగ్గణగ నణచును,) 

రుద్ర___ ఎవ(డవ్ర నీవ ( 

వనం._నే నెవండనో తెలిసికొనంగోంయే వీ రందజు నన్ను ని న్నడుగు 
మనినారు, 

రుదినిన్ను నీవే యెలుంగనపుడు నేను ని. న్నెజుంగు కెట్లు ? 
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వనం__నన్ను నే నెజుంగుదును. వీరు నన్ను నమ్మకున్నారు. మిరు 
న న్నెజుంగుదురు కావున, నమ్మకము గలుగంజేయుటకు. గోరు 
చున్నాను. 

రుద_నేను ని న్నెజుంగుదునా ? (దగ్గజగం జూచును.) 

వనంఎ-ఎజులఠరా? నేను వసంతుండను గానా? మో కారాగ్భవామున 

జిరకాలము నివసింపవేదా ? 

రుద్ర. ఓరీ ! ఓరీ! తస్క_రు-డా ! అధముండా! చండాలు.డా! నా 
కూంతు లేదీ? నాయొక్క_పు త్రిక యేదీ? (వసంతునిపె 6 బడి) 
నా కిప్పుడు దాని. గనంబజవుము. లేబేని నీనొంతుక నులిమెదను. 
జూగర త్త! మహాప్రభూ ! తరువాత దిరిగి క టవచ్చునుగాని, 

యరదండముల నొక్క_ సారి విప్పింవుండు, వో! కోకిలా! వో! 
కోకిలా ! (వడ్చును.) 

మో...మపోరాజూ ! శాంతింపుండు. శాంతింపుండు. 

(ఇద్దజను వేజుచేయును.) 

రుద. మవాోవభూ ! మహాప9భ్రూ ! నేను వెనుకం జకివ ర్రిని. 
అప్పుడు పేరులేని యధముండను. నారాజ్యమును మీరు గొహిం 
చితి రను చింతచే నిట్లు మనవిచేసికొనుట లేదు. నాకు న్యాయ 
మొనర్ప మోరు క రలు సర్వాధికారులు. ఈదు ర్మార్లుండు 
నాకోకిలను వారించినా-డు. వానిని నికీంచి నాకూ(తును నా 

కీవ్పించి న్యాయము సేయవలయును. నేను మికు సాష్టాంగ 
పడుచున్నాను. వో! కోకిలా! వో! కోకిలా! 

(వడ్చుచు సాషప్రాంగపడును.) 

కో _-(వికాశముగ) అయ్యా ! "లండు. అండు. (తనలో) వో! తండ్రీ 

నే నెంత ఘోరపాపము చేసితిని! సీవు నాకు నమస్కరింపలగ 
నే నూరకుండవలసి వచ్చానుగదా! “హో! కోకిలా! యని నీ 

వేడ్య నీతోపాటు నేను బిగ్గజగ నేడ్చుటకు వీలులేక కన్ను లలో. 
జీలలు గొటుకొంటిని, “కోకిలా ! కోకిలా!” యని నీ వాలా 
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పింపగం “ఆరి యనుటకై న నోయయకొనలేక నోటనిప్పులు వోను 

కొంటిని (తిరిగి పిశాశముగ) అయ్యా! లెడు! లెండు ! 

వమి 'లేవకున్నారు ! అమ్మా! మూడు! చూడు! 

చం. (చాచి అయ్యో! మరా ర్భాగతు. డయ్యెను, 

కో___తం[డి వాణమున కాపదరాంగం గొడుకు మగతనమే యాండుతన 
ముగ గరంగిపోవలసియుండంగా, నాండుపడుచు పై ౧బె మగతన 

మెగిరిపోయి యాండుతనముగ మాటు టాళ్చర్య మేమి 1 చీ! చీ! 

చీ! ఇంక నా క్రీ యనవసరవేష మేల! తీసిపాజనై తును. (తీసి 
లోని (స్ర్రీవేషమున నిలిది హో! తండ్రీ! హా! తండ్రీ! (పెద్ద 
పెట్టున నేడ్చును.) 

చం__ (ఆశ్చర్యముతో) ఏమిది ! ఏమిది ! బుద్ధిమతీ ! ఇది యేమి ? 

జాలమా 1 స్వప్నమా? కనుకట్టా ? వో ! ఏమిది ? 

బు__ప్రది యేమియు గాదు. ఇదియే ర యని స్పష్టమగుచున్నది. 

చం...మా అబ్బాయి యీండీ ? 

మో._అబ్బాయియే అమ్మాయిగా మూాటినది. కాలమహిమము. 

వసం. (తనలో) వో! వాడయమా! ఇప్పటికై న నాలుక కేడమిచ్చె 

దవా? హో! కోకిలా! | 

గ్। ఎపుడు. కన్నుల. బడుదువో, + యెపుడు నిన్ను 

గాయగిలింతునొ? యని చిర+కాల మేను 

తవహాతహాను బొంద (యారజ్ధ4తంత) మునను | 

జేరవలసె ని న్నిట్టిదు+స్ట్రితిని నేను. 

కో__తం|డీ! ఇంకను 'లేవకుంటి చేమ? రాజ్యవిహీనుండ వె యీశతు? 

రాష్ట్రములో నురికంబముల (పచేశమున మరణశిశ్షను బొంద 

నుద్యుక్తుండవై కఠినాత్మిక మైన కూంతుకొణ శేడ్చి యేడ్చి 
మొబ(డువాణిపోతివా తండీ ! (ఏడ్చును,) నామూాలమున 

నీ కెంత పొరబ్బము తటస్థించెను! తండి! తండ్రీ! తండ్రీ! 
(వడ్చును. ) 
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రుద (లేచి) నన్ను దండీ9 ! యని పిలుచువా రెవ్యరు ? కోకిలయే 

నా? ఏదీ! వదీ! (తడవుకొనును.) 

కో__నాయనా ! నే నిక్క_డ నున్నాను. కన్నులు తెబువుము. 

రుద్ర(తెబిచి) హో! నాతల్లి! నాతల్లి! (ఏడ్చును ) 

కో_నాయనా ! లెమ్ము. (లేచును.) 

రుద.అమ్మా ! నిశృయముగ నీవు నాకూ(తురై న కోకిలవెకద ! 

రో__ళాను నీకూంతువైన గోకిలను నేనే, వసంతుని చెరవీడివీంచోయక 

నితోం చారిపోయిన పాపాత్యురాలై న గోకిలను నేనే, మోవా 

నుని బాధం దప్పించుకొని పురుషవేషమున సీరాజ్యమును జేరి 
యీమెకు బుత్తు౦ండనై రాజ్యము చేయుచు నీగుమాలియున్న 

కోకిలను నేనే ని న్నురిదీయవలసిన దని యాజ్ఞ యిచ్చి యిచ్చ 
టి కరదండములతో ని న్నీడ్సించిన చండాలినియెన కోకిలను 
నేనే, నీవు నాకొజు "కేడ్చుచుండినను మూగ మైయు-డన క్రోక్రి 

లను నేనే. వమి చేయగలను? రాజవిధి! అవిలంఘ్య మైన రాజ 

విధి న న్నట్లు చేయించెను, శుమింవుము. (సాష్టాంగపడును,) 

రుద్ర._తల్లీ ! లెమ్ము నీవు విచారింపవలదు నేను నిన్ను. బురుమవేష 
మునం జూచినతోడనే నిన్ను. గొంత యానవాలు పట్టితిని గాని 
నావిద్యమానస్థితిని బట్టి వెల్లడించిన నేమి నేరమో యని భయపడి 

యూరకుండవలసి వచ్చెను, తరువాత నై యక మేమో 

నాకు మతి చెదరుచున్న ట్లుండెను. జీహసృతి తప్పుచున్నట్లు 
కానంబడెను. ఇప్పుడు నాకు శాంతచి త్తత కలిగినది. ఇ(క నిక్క_డ 

నేమి చేయవలయును ? 

కో__కొంచెముపనిమాత మే యున్నది. ఈ సేనాధిపతి నురి దీయించ 

వలసి యున్నది. 

వసం.___కోకిలా ! నావంక జూడుము. ఆతనిని జంపుట శేమికాని, 

ముందు నన్ను బ్యదికింపుము. 

కో__నీవసంతత్వ ఘింకను స్థిరపడలేదు కదా! 
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వన౧....అది నీవలననే సిరపడవలసినది కదా! 

గీ రమ్యమాధుక్యమృదుతమా. + రవము గల్లు 
౧ 

కోకిల వసంతునికి శోభం 4 గూర్ప్చవలయ్యు; 

రమ్యమాధుర్యమృదుత మా+రవము గల్లు 

కోకిల వసంతునికి శోభ + గూర్చుం గాదె? 

కోనీ కొనుచిత మగునట్టియు, నేను జూడందగనట్టయు సీయాండు 

. వేనమును దీసివై చినంగాని నీవసంతతను నేను స్థిరపణుపంజూలను, 
వనం. మవాపసాదము. 

గ్! నిను. గన సతిరూపె సా*ధనమయినది 

మొన నినుం బొందుటకు దాని + నటుల తోతు 

జూనమే ము కిసాధన 4+ మెన బెన 
ఇ —2 (es ల ర 

దాని. దోోయవలయు ము క్రోదశనుగా బె? 

(వసంతుడు నిష్క్రిమించును.) 

కో__ (నవ్యుచు) 

గీ! కొడుకా నుండినపుడు నకా 4 బడిబడిగను 

రుణం జూచుచు. బల్క._ డగ్గజుదు వీవు 

కోడల నయిన వెంటనే 4+ కొబుకొ అంచు. 

బలుకకుంటిని దూరాన  నిలిచియ త్ర! 

చం (నవ్వుచు అప్పుడే కోడంటి)క వమోూరంభి మెన దని నంకోచించు 

చుంటివా? ఈ వింతమార్సు లన్నియు నామనసు. జెదజి(చేసినవి, 
అమ్మా! సీకంకి నెవ్యరికి నెక్కు_వ తెలియదు. అది వసంతు. 

జేశద! 

కో___.వమియు సంజేహింపం బనిలేదు. అగండు నీపుత్తుం డగు వసంతుండు= 

చం...-నాపుత్తు), డగు వనంతుం డై నయెడల నీభ ర యగు వసంతుండు 

మాత్రము కాకుండునా ? - 

కో__పెద్ద లె ట్లాచరించిన నదియే మాకు సమ్మతము, (అపవారించి) 

అను మాతండిగారి యభిపాయ మెటు లుండునో ? 



కోకిల, 148 

చంఅన్నయ్యా ! నీకూ(తును నాకొడుకునకుం జేనీకొనవలయు నని 
యున్నది. నీ యంగీకృతికొణకు. గోరుచుంటిని, 

రుణ(నవ్వుచు) 

గీ॥ పెండ్లికొడుకు కూంతుల నింట 4 బెట్టుకొంటి, 
వహవా ! కట్టివై చితివి వియ్యంకు నిచట, 
నన్ని సవముకూడెగగద$ యా ని+రర్థకంవు 

ముసలిగంగి రెద్దుతలయూ+వు లిఫు డేల? 

చం (నవ్వుచు) అన్నయ్యా ! ఇది నీవు చెప్పిననీతియేకద ! నాపుత్తు)ని 

నీవు చిరకాలము గట్టివై చితివి! కాన నాకొడుకుతో వడ్డిగ నీ 
కూ.తును దిసికొంటిని. ప్రక వెనుకటిమాటలతో? (బయోజనము 

లేదో. సీకూ(తును నాకొడుకున కీయవలయును, 

రుద_నీకొడుకునకు నాకూంత్రును జేసికొ మ్మని నే నిన్నుం బార్ణింప 

వలసియుండ నీ వటు లందు వేల? 

చం..అట్లు నీ వనుకొసం బనిలేదు. మే ముదజుము. నీ శెప్పుడు విధే 
యులము కామా? ఈ రాజ్యములు రెండును నీవే కానా? 

మాకు సీకంకుం బెద్ద దిక్కె-వ్వ రున్నారు? 

విజ. నాచావుమాట ముందుగ జూడక మిాసెండ్ల మూట లాడకుకొను 

చున్నారా $ 

కో__ఇయక జూచునది యేమి? ఓరీ! సేవకా! ఆతనిమెడ కాతాడు( 
గట్టుము. చీ! అటు కాదు. ముందు చేతులు వెనుకకు విటిచి 

కట్టవలెను. పాదములు రెండుబొట్టన వేళ్ళను గలివీ కట్టుము. 

మెడను దా డుచ్చువలె వేసి మొగము గానంబడకుండ నొక 

టోనీ దగుల్బ్చుము. 

చం...నున మందటు మింత యానందముగ నుండ నీసమయమున నాతని 

మాత మేల చంపవలయును ? | 

కో._వఏదోవమునై న సహింపవచ్చు. గాని రాజ[దోవామును సహింపం 

గూడదు, జనులశేమము రాజశేమమున నిమిడి యుండును, 
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అట్టిరాజున కపకారముచేయువాండు లోకాపకారి, కావ్రన నట్టి 

వానిని తుమియింప(6 దగదు! 

విజ. మోమునకు. గుళాయి నిండం దగుల్పవలదు. అయ్యా ! నాథా 

ర్య చిరకాలముకి ౦దటనే కాలమునేసినది. ఇంతకాలమునుండి 

విధురస్థితి నుండియు నీనడుమనే యొకదానిని 'దెచ్చుకొంటిని, 
దానిని గారణాంతరమునం బరిఇయము కాలేదు. దానిం జూడ 

వలయు నను కోర్కె. నా కున్నది. 

కో-దాని నిచ్చటి శెవ్వరు తీసికొనివత్తురు ? 

వీజ...-అచ్చట నున్న nna 

న న. 4 
జగ_..-(పరుగ్గెత్తి భమరికతో వచ్చును.) 
భ_హో ! పోణనాథా ! ఆకన్మీకముగ నీ కెటియాపద తటసించెను. 

లు యు 
విజ. నీవు నాయాపదకొజకు వివారింప వలదు, వతగ ణమువటుకు. 

66 గోకి లయోా కోకిలయో * యని యేడ్చు ష్! గోకిలాదర్శ 
నము కానున్నది. అటు చూడుము |! 

భ-_అమ్మా ! అమ్మా ! (దరికి. బోయి కౌంగిలించుకొని) అమ్మా! 
అమ్మా ! ఎక్క-డనుండి ? ఎప్పుడు ? ఏలాగు ? అరుగో ! అరుగో! 
సీ తండగారు ! అమ్మా! వసంతు. డేండి? 

కో--నీవు రాలే దని నిశ్చయపబుచుకొనియెే ని న్నింతవణకు స్మరింవ 
నైన లేదు. 

భ్ అమ్మా ! రాకపోవుట కూడనా ? 

కో__సరే, నీవు పోయి నీపెనిమిటి నోదార్చుము. ఆతం డింకం జావనై 
యున్నా(డు, 

భి__ అమ్మా | రశ్నీంపుము,. (కాళ్ళపై 6 బడును.) 

కో__ఆత(డు చేసినదోవా మేదియో నీ వెజటులగనవుకాన సీ వ టను 
య 

చున్నావు, 
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భ___.అది యేమి ? 

కో.__ఆతే(డు నన్ను. జంపుట కొకనికిం బోత్సాహ మొనర్సినా(డు, 

భి హరిహారీ ! గొప్పనేరమే చేసినాడు. అటులై నం జావవలసిన దేనా? 
షా 

ర్రో__ఆం | . 

భ9___అతని రశ్నీంచుకొన నుపాయాంతర మేదైన నున్నదా ? 

కో___ఈజను లాతని క్షమింపు మని పారించిన తమింతును. , 

భ__ఓీమహోజనులారా | నాపతిని రశ్నీంపరా? ఈత? డడవిలో నన్ను 

రశ్నీంచెను. నేను దాసిని, స్వెరిణిని. అయినను గులాంగననై_ 

యూాతేని వివాహము చేనీకొన నిశ్చయించితిని, నారాణి యగు 

కోకిలాదేపి నాకుం గానంబడిన తరువాత నిన్ను వివాహము చేసి 
కొందు నని నే నాతనికి వాగ్గానము చేసితిని. సామికటాతుమున 

నా కామె దర్శనలాభము గలిగెను. మూ మహోదారతచే 

నాకం బతిలాభము కొలుగవలయును, రశీంపుడు, 

(నేపథ్యమున) ఆతడు శితమైపాతు). డయ్యును నేరముచేనీన 

వారిని గొందటను మహోనందానసరమున శవ్షమించి వదలివేయు 

ఫూర్వాచఛారము ననుసరించి యీాతని క్షమింపందగును. 

కో.__జనవాక్య మంగేశరింపంబడినది. సేనకా ! విజయసారథిని దింపుము. 

(అట్లుచేయును, ) 

విజ (అపవారించి) నె సదివజు కొకని జంపుటయీ యాచారముగా. 

గలవాండను గాని, చంపంబడు నావార మున్న వాండను గాను, 

నే నొఃరిని రశ్నీంచుహాడుక కలవాండనే కాని యొకరిచే రవీంప, 

బడువాడుక గలవా(డను గాను. అట్టి నా కిట్టిగతి కలిగను, 

భోవఏమియు విచారింపకుము, 

విజ..నాకు భయవిచారము లెన్న (డును లేవు. 

భ9.__అమ్మా ! వసంతుం డేండీ ? 

రో_-_అడుగో ! (వసంతుండు పి వేశించును.) 
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చం (కౌగిలించుకొని) నాయనా ! నాయనా ! ఎంతశాలమునకు నా 
కనుల బడితివి ! ఇంతవాండవె యుండ వెడలి, యింతవాండవె 

౧... ॥ (oD 

రాగ నిన్ను నేను గు ర్తింపలేక పోయినను నిన్ను. జూచిన 

తోడనే నామనసులో 'నేదియో యనిర్వచనీయ మైన యాందోళ 
నము గలిగినది నాయనా ! నీమామగారికి నమస్క_రింపుము. 

వసం.___ముందు నీకు నమస్కరించి__(నమస్క-రించును.) 

చం.-ఎశీఘిముగ వివాహా మగు౯లగాక! 

వసం.._మామగారూ ! నమస్క_రించుచున్నాను, 

రుద చెల్లెలా ! వివాహోళీర్వచనము నీవు చేసితివికాన శీఘ్ఫముగ 

సంతాననంతుండవు కమ్మని నే నాశీర్వదింతును. 

చం---నాయనా ! అదిగో ! చిరవి'శ్లేవపరిత స యగు కోకిల నాళ్వాసిం 

పుము. 

వసం__పాిణపి)యా ! దే వకటాతీమున నిచ్చట నందణము వేరితిమి, 

నేను బుద్ధి లేనివాండనై నీ యెడ నాచరించిన దోషమును నీవు 

దయతో మన్నింతువుగాక ! (నమస్క-రించును, ) 

రో లె న్ స ర మ్ము వమాదమున కింత పాగర్ధన మేల? 

వసం____అనుగ”హింపంబడీతిని. ఆహో |! ఎన్నెన్ని చిత్రములు జరిగినవి? 
లో 

ఆ॥ వె॥ కొడుకు కోడలయ్యె(; + గాడు క య్యె బానిస 

అమ్మ యత్తయయ్యు; + నత్త యమ్మ 

యయ్యు; వైరి వియ్య + మయ్యె; గోడలు కూంతు 

రయెగ' ముం డలు $ డయ్యె నహహా ! 
a థి ౧౧ 

విజ---వోవోహో ! దాసి సంసారిణి యయ్యెను. నేనాధిపతి జాసిమగం 

డయ్యను, ఈ రెండుమూటలును జెప్ప మటచినారు, 

చం---మోరు మూండుజోళ్ళుగ వేజువేబుగ నిలువంబడుండు. 

(అట్లు చేయుదురు.) 
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చం..మోహానా ! ఇది సెంకీ దయ్యును మిక్కిలి బుదిమంతురాలు. 

ఇట్టిదానికి సీవంటిబుద్ధిపానుండు పతిగ నుండుట తగదు. మి 

జాంపత్నము లోగవిరుదముగ నున్నది. వ్ర ధ్ 
మో.___ఎంతమాతి)మ:-ను లోకవిరుద్ధత చేదు. ఆలాగున నీలాగున 

గాడ్ నున్నది. 

చం_ఆలా గీలాగున నేమి? 

మో.గీ! ఛాందసాచారపుణ్యనిప్రాభరున కొ 

కింత వి త్తశరీర యా 4 నింతి గలుగుం 

దబుచు గుడిసెవేటులకాళ్ళ + కెలుగు తులువ 

కిలమహోపతివిత సంభవించు నతిగ. 

చం (తనలో) అంతమట్టుతోం జూలించుము.((పకాశముగ) అన్నయ్యా! 

వీరి వివాహములు వెంటనే చేయవలయును. ఎవరిది ముం, చెవ 

రది వెనుక జేయవలయునో యానతిచ్చెదరుగాక | 

రుద మవోరాజ వివాహమునకు. బూర్వుమున సర్వమంగళయు ర్త 

ముగ సాలంకారముగ. గొన్ని కన్యాప9దానములు జరిగించవల 

యును. కొనుక వీరిద్దబివివావాములును వెంటనే చేయవలయును, 

తకువాత___మనము వియ్య మొందవలయును? 

చం. అన్నయ్యా ! సంతోవమే, వివాహము లిప్పుడే కావలయును. 

అందణమును లోనికి. బోవుదము. 

(అందజును నిమ్మ-)మింతురు. ) 

ఇది చతుర్థాంకము, 

ewlwe 



or. wu 

ప్ కిల. 

పంచమ్హాంక ము 
ర 

ప్రదేశము men శ్రీ ఛురములోని వీధి 

(పివేశము కు కృన్యశంక రులు) 

కఏమండి ! చిరకాలమునుండి నివాహూదన్నీణశ  కొనిపెటియున ల IN టా a 
మోకు నేను బాగుగ లభింపం జేసితినా ? 

శం... అయ్యా ! సంతోషంచితిని,. ఏివావాము బహుశో భావంతముో 

జరిగినది, 

కృ పెండి కొమరుని జూచితిరా 1? 

శం. లేదు. నాయనా! కాని మిక్కిలి బుద్ధిమంతుం డని తెలిసినది. 

సంతోషీ.ంచితిని. 

కృటా-వమా మవోదృష్టమున మా కట్టి ప్రభుండు లభించిను. 

నీ! ఫాలభాగంబు విశాల మాటను గొంత 

కోలవా టగుమోము 4 గా9లువాండు 

నొకసారి కని పల్కు. 4 నొరుస్వరూపస్వభా 

వము ల కనిపెట్టు + ప్రతిభవాండు 

నిదిగో ! యనుచు సర్ధి + కిచ్చెడు పర్యంత 

మును నిచ్చెద నటంచు € నననివా(గు 

నెటు పోయి యెటు వచ్చి 4 యేమైన సరె కాని 

యనృతంబు వచియింప 4 నట్టివా(డు 

చదరు లేనివాండు 4 స్మిత భావి మితభావి 

కవితయన్న బీకి+గలుగువాండు 

బహూుకలాన్వితుండు + పరమగంభీరుండు 

మౌాతృభ శ్రయుతుండు + మాపఏభుండు, 
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కం_._మవోరాజబాలకగుణాకర్ల నమునం గర్లములు మిగుల బవిత)ము 

అ నవి, 
QQ 

వక థనమున నాజింహ్యాకంకునా? అదిగో! అటు చూడు, మననేత 

ములు కూడ సాఫల్య మొందవలసియున్నది. ఊరేగి వధూవరు 
లిప్పుడే సర్వమంగళోత్ప వపరంపరలతో. నోటలోం బ్ర వేశించు 
చున్నారు. బుగుజునొద్ద నిలిచి చూతము రమ్ము. 

(నిష్క్రిమింతురు.) 

ఇది వివ్మ_౦భము. 

అయయన్టీయాలలా 

[(పబేశము..శీ) పురమున సభాశాల.] 

(పి వేశము___విజయసార థి, జగన్నాథుడు, చంది”క, కోకిల, 

వసంతుడు, రుద దేవవర్శ ) 

చం. ఆహో ! ఇప్పటికి. గృతార్థుల మైతిమి. సమ సృవై భవో వేతముగం 
గల్యాణమెనది. ఇశ నేమియు. జింతలేదు. కాని నాయనా |! 

(వసంతుని గౌంగిలించుకొనిి నీవు నాపుత్తు్రండ వలి తెలియక 

నీ యెడల నే నెంత తొందరపడితినిరా ! తండ్రీ! నీమనసెంత నొవ్వ 

చేసితినో ? 

వనం౬..అమ్మా 1! అటు లనెద వేల? నాపా ణపీ్యయ యెనకోకిల నారు 

బరమశతు) వసి భమసి నేను దానిని బౌకునం బొడువలేదా ? 

భమము వలనం గలిగినయ జతయే యింతకు హేతువు, విచా 

రింపవలసినది లేశమును లేదు, 

రుద_ఇప్పుడు నెనుకటిమాటలతో. బని లేదు. అయినను (బస్తాపన 
వచ్చినది కావున జెప్పెదను, తల్లికొడుకులకుం గలిగిన వెనుకటి 
మనఃకాలువ్యమునకును,  భార్యాభ రలలోని యీ విపరీత 

కార్యమునకును మూలకారణ మివిజయసారథి, 

విజ___ఈ దెబ్బ నాపై గురిపెట్లితి లేమి ? నే నేమి చేసితిని ? 



16 పంచమాంకము. 

రుద... నీన్ర యుద్గమునుండి ఇటకు వచ్చినవెంటనే ,క్ర్రీరూపమున నున్న 
వసంతుడు నీతో మాటలాడి నీయొద్ద తనగుట్టును నెల్పడించు 

కొనివా6(ందుగ చా? 

వీజు...ఆ6 | 

రుద).___ఈరాజ్యమున నున్న యుదోగులలో నీవు 'పెద్దవాండ ననియు, 
వయసుమితీినవాండననియు6 దలయాడించుకొని తిరుగుచుంటివి 

కదా! కోకిలను జంపు మని నీవు చెప్పినయాలోచనము నీతి 

చాహ్యాముగ నున్నది కాదా ? “అమ్మా ! ఇదుగో ! వసంతుండ 

ననుచు సీతండువచ్చినాండు. అయి యుండును, అయిన. దొందర 

పడవలదు. నిడానముగ నాలోచింతము అని సుగుణరాళియైన 

యీమవోరాజ్ఞి గారితో జెప్పి మాతాపుత్తులను నీవు గలివిన 
యెడల నింతక్షోభము రాకేయుండునుగదా ! 

విజ___.ఆం! ఆం.! వసంతుం డని వచ్చినవానిని వనంతుం డని చెప్పిన 

వానిని చెగనణకు మని డేవిగారియాజ్ఞ యెయుండగ_ 

రుద) అదేమి మాట ? అది యొకవంక యని చే నెజబుగనా ? యథా 

రగ వాణపర్యంత మట్టియాజ్ఞ నువసంహరింవు మని సీ వీరాణి 

గారితో జెప్పిన రాజ్యుకార్యనై వుణ్యభురంధరయు బుత్తొఖి 
 మానవిశేవయు నై న యీమె యంగీకరింపకపోవునా ? నీస్వభా 
వము మంచిది కాదు. 

గీ! అమితధారాళము?( బై కీ + నగపడుచును 

లోనంబరమకుత్సితుండై నవాని వెళ్ల 

పలుకు లాడుచు. బె కీ లో6 + బరమకరిన 

వృ త్తిగలవాని నిన్నె ఏ4వ్నీంచినాండ. 

వ్జ......(అపవారించి జగన్నాథా ! వింటివా ? సేనాధిపతి క ట్రిన్వభావమే 

(గేవమునుమా ! పొగగారకాయవలె మింద బడువజకుం గనం 
బడకుండుటయే పౌరువలక్ష్షణము. 
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"కుద తా! సీ షష చ మోత ల్లియొడిలోం జాలు దా 

చుండ నిన్ను నేం దీసికొని వెళ్ళితిని, దె వకృపచే నాకూంతుతో 
నిన్ను మోయమ్మ కప్పంజెప్పుట తటస్థపడినది. ఈమెను సీ వెటింగి 

యుండవు, కాని, కర్తములు పావనము లగున ట్రేమెగుణములు 
చిరకాలమునుండి వినుచున్నా ను. 

నీ శ్రీరామచంద్ర పా*దారవిందాళా9ంత 

చింతనాసంస కృశచి త యామె 

బహాదీనదనసంధ+పరిపాలనాలోల 

మృదుదయాపరిపక్ప4హృదయ యామె 

వివిధ దేశానీత4+విద్వత్క_వశ్వర 
సంఘాతశోభితా4స్థాన యామె 

జేవగో బ్రాహ్మణా, దిస్తుత్యనంభార 

పాళీవినిశ్నీ ప్రభ క్రీ యామె 

పరమనాధ్వి యీమె 4  బహాుకీ రిభర యూమె 

తల్లి యూమె నీక + దండి) యీమె 

ద్ వ మోూమె గాగ 4+ దలంచి తత్చేవచే 

నధికకీ రి నొందు+మయ్య ! వత్స! 

వసం.._ఎఆింగియుండి యనుస్టింప(దల( చిన యంశమున కుపబేశ మనా 

వళ్యక మయ్యును మామగారి యుపచేశ మగుటచే గహించి 

నిరసా వహించితిని,. 

చం___అన్నయ్యా ! ఎందుల కిప్పు డీ మాటలు ? 

విజ (అవ) జగన్నాథా! చూచితివా, రః గారిప కరి ( స్వస్తోత 

| కోథనమును సహింవ లేదు సుమా ! 

జగ. (అప) ఆ శ్ర కియందు మోయంతవా6ండు లేడు. 

రుది.._చెల్లెలా ! ఎందుల కిప్పు డిమాట లనుచున్నా 'వేమి? డ్రై వాను 
గివామునం గల్యాణోత్సవ వుత్యనుకూలముగ జరిగినది. సర్వ 

మనోరథములు ఫలించినవి. ముసలుల మైన మన కింక యుబుసు 

పోకమాటలతోడనే కదా కాలనేపము ? 



ఇ. 

1ib3 పంచమాంకము, 

చం_=(నవ్వుచు) మనమాటల శేమి ? భార్యాభర్తల నిద్దజిను_ఆది. 
గో ! వీరిశయనగృవాము. దివ్యముగ సింగారింపంబడి యున్నది! 
చూడు |! { 

గుద)__ ఓహో ! ఇంకం బమ్మితు లగు సువానీనుల మంగళగానాది కృత్య 

ములు జరుగనై యున్నవి కాంబోలు ! నేను బోయెదను, 

విజ_జగ.. మేముగూడ. బోయెదము, (నిష్క౪మింతురు.) | 

చం నాయనా ! నేను బోయి కప్పురపుటారతి నొక్క_సువాసినిచే 
నిటకుం బంపెదను. అప్పుడు నీవ్ర భార్యాసహితుడం వై లోనికి 

రమ్ము. (పోవును) 

వసం (కోకిలను గాంగిలించుకొని 

గ! తలంచి తలంచి పందొమ్మిదే+డులకు నొక్క 

మాటు నిన్ను ముద్దు( గొనంగ(+గోరి మూతి 

నికు పొడుగుసేయం గటిక 4+ యినుపకణిక 

లడ్డుపడె నిప్పు డడ్జెది 6 యగునొ చూతు, 

(పాణ(ప్రియా! మనవివాహములో సమ సమనోరథములు ఫలిం 
చినవి. ఇయం గోరందగినదియే లేదు. ఐన నిట్లు " కోరెదను, 

గ! ధరణి యీతిబాధలు లేక 4 తనరుంగాక 
పిజలయన్యోన్య నై రముల్ + పాయుంగాక 

కవిత రాజపోషణనున. 4 గాంలుంగాక 

నీతిపాలనమున రాజు 4+ నెగడు(గాక! 

(సువాసిని యొక తె కప్పురపుటార తితో c (బవేశించి) 

సువా=తథాస్తు ! తథాస్తు !! | జ 

(అందరు నిష్క_మింతంరు. ) 

పంచమాంకముతో సర్వమును 



Agi rr యాయి... ౧ 

మాస్వంత([సపచురణములు. 
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